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10535/10-07-2018
94
7.477,00 ευρώ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ « ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση σε φυσικά πρόσωπα ή σε ΕΞΥΠΠ - Εξωτερικές
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης - υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για
ένα έτος στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζοµένων» και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε
στις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο
µέσο όρο πάνω από 50 εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί στις
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και δύναται να επιλέξει µεταξύ των
περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας • σε
εργαζόµενους στην επιχείρηση ή • σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή • σύναψης σύµβασης µε τις
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης(ΕΞΥΠΠ) ή • συνδυασµό µεταξύ αυτών των
δυνατοτήτων.
Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 88555/3296/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια του
προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) που κυρώθηκε µε
το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 η εφαρµογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο ∆ηµόσιο, τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος
χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του αρθ. 1 παρ. 1 του
Ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του
τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του
τεχνικού ασφαλείας.
Τέλος, σύμφωνα µε το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α /2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόµων
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Η ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, για την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Αγίου Νικολάου, θα ανατεθεί είτε σε φυσικά πρόσωπα
εκτός του Δήμου που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα είτε σε Εξωτερικές Υπηρεσίες
Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), οι οποίες θα έχουν άδεια από το Υπουργείο Εργασίας. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνον για μία ή και για τις δύο ομάδες της
μελέτης. Οι ΕΞΥΠΠ που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό,
ώστε οι υπηρεσίες που θα παρέχουν να διέπονται από τις διατάξεις των π. δ/των 294/88, 17/96,
95/99, 159/99, 149/2006 και των νόμων 3144/2003, 1568/85, 3580/2010, 4071/2012 όπως
ισχύουν σήμερα
Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 9.271,48
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους με εγγεγραμμένες
πιστώσεις 5.000,00€ υπό ΚΑ 02.00.6117.01 «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας» και 6.000,00 € υπό
ΚΑ 02.00.6117.02 «Αμοιβή Ιατρού Εργασίας». Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του N.4412/2016.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθ. 6 και 7 Ν.1586/85 «Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη
υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια
της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός
ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την
επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των
υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων λειτουργικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού,
επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και
διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά
οργάνωσης των λειτουργικών διαδικασιών.
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία
τους, καθώς και των διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους και
επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των
ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη
διεύθυνση του ∆ήµου.
Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να
προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους,
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα
των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων.
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση
ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων.
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση:
α) να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου που
συνεπάγεται η εργασία τους,
β) να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των
εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει
υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

2. ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθ. 9 και 10 Ν.1586/85 ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και
συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή
προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία
των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο
εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα:
α) σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, κατασκευής
και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας.
β) λήψης µέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας µέσω
εξοπλισµού.
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας, της
διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης
εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή µόνιµα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης
µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη και σε υπόδειξη αναµόρφωσης της
θέσης εργασίας - δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιµοποιείται, για να επαληθεύει το
δικαιολογηµένο ή µη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζοµένου.
Ο ιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση
εργασίας τους, µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό
ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. Μεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και
µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που
ισχύουν κάθε φορά. Εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία,
αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω
εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να
εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από τους
υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου
και του εργοδότη. Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων
και πρόληψης των ατυχηµάτων.
Για το σκοπό αυτόν:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα
αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσµατα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
δ) επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία
τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί
προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας διεύθυνσης υγιεινής της
νοµαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. Ο ιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο
των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή
θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. Μεριµνά για τη
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε
εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων
για τη συγκεκριµένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει
βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόµενο της
βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να
ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση
του εργαζοµένου και του εργοδότη. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και
επιχειρησιακό απόρρητο.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.Τεχνικός ασφαλείας
Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας καθορίζονται από τα άρθ. 5
και 8 Ν 1586/85 αντίστοιχα όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3144/2003.
1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος
της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:
α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που
το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική
διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του
εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και
την πα-ραγο)γική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή
προβλεπεται από την κείμενη νομοθεσία,
γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών
του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων
Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)
2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για
τους τεχνικούς των περιπτώσεων α' της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους
τεχνικούς της περίπτωσης β'της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή.
3.
Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα
επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας
τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 που εκτελείται από τα αρμόδια
Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η
προϋπηρεσία που προβλεπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής:
α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α' της παραγράφου 1 κατά ένα έτος,
β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων β' της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.
4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή
πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.
Οι ειδικότητες για την ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με τα
ανωτέρω προσόντα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σχετικό
πίνακα του άρθ.13 του Ν.3850/2010 και σύμφωνα πάντα με τις δραστηριότητες του
Δήμου.
2.Ιατρός Εργασίας
Όσον αφορά τα προσόντα του Ιατρού Εργασίας αυτά καθορίζονται από το άρθρο 16 του Ν.
3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.
3996/11 (ΦΕΚ 170/Α'/2011), δηλαδή αναλυτικά:
1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της
εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. (παρ.1 άρθρο 16
Ν.3850/2010) (θα πρέπει να προσκομίσει τίτλο ειδικότητας και πιστοποίηση από τον
ιατρικό
σύλλογο. Ο όρος αυτός είναι υποχρεωτικός με ποινή αποκλεισμού).
2. Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, έχουν δικαίωμα να ασκούν:
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των
καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να
κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο
άλλης ειδικότητας. (παρ.2 άρθρο 16 Ν.3850/2010)

3. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός
Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που
κατατίθενται
στην
αρμόδια
υπηρεσία
περιλαμβάνεται
απαραιτήτως
βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η
διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρμόδια υπηρεσία για τη
συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος
υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και
κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν.
γ) Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α' μπορεί να ασκεί
καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι
εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν
είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια
αυτή. (παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29
του Ν.3996/2011) (θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι
μπορούν να εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, καθώς και την αναφερόμενη βεβαίωση
του οικείου ιατρικού συλλόγου. Ο όρος αυτός είναι υποχρεωτικός με ποινή αποκλεισμού)
Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και τον καθορισµό
των ελάχιστων ωρών εργασίας τους λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εργαζοµένων στο ∆ήµο
και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας. Το διοικητικό προσωπικό του ∆ήµου ανήκει στη
Γ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού
εργασίας για κάθε εργαζόµενο είναι από 0,4. Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόµενοι
στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού ασφαλείας για
κάθε εργαζόµενο είναι 2,5 και του ιατρού εργασίας 0,6.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 και την από 03/07/2018 συνημμένη αναλυτική κατάσταση
του Γραφείου Μισθοδοσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο Δήμο Αγίου Νικολάου
υπηρετούν 133 άτομα που ανήκουν στην Γ κατηγορία (120 μόνιμοι & αορίστου χρόνου και 13
άτομα 8μηνων συμβάσεων) και 103 άτομα που ανήκουν στη Β κατηγορία (56 μόνιμοι & αορίστου
χρόνου και 47 άτομα 8μηνων συμβάσεων), και επομένως ο υπολογισμός των ωρών απασχόλησης
ανά έτος θα είναι:
Τεχνικός Ασφαλείας: (56*2,5) + (47*2,5*8/12) + (120*0,4) + (13*0,4*8/12) =
140 + 77,55 + 48 + 3,43 = 268,98 ώρες.
Ιατρός Εργασίας:
(56*0,6)+(47*0,6*8/12)+(120*0,4)+(13*0,4*8/12)=
33,6 + 18,61 + 48 + 3,43 = 103,64 ώρες.
Σε περίπτωση που το προσωπικό του ∆ήµου θα αυξηθεί κατά ποσοστό 15% (επί του
υπολογισθέντος στη µελέτη), το κόστος υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας θα
παραµείνει το ίδιο. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος θα αναπροσαρμοσθεί µε βάση τις
ισχύουσες διατάξεις και την προσφερθείσα τιµή /ώρα . Ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται µε έγγραφο
για την αύξηση του προσωπικού.
∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 7 του Π∆ 17/18-1-1996(ΦΕΚ 11Α )
«Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». Οι παραπάνω υπηρεσίες θα
παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων των στελεχών του Τεχνικού και Ιατρού σε όλες τις
εγκαταστάσεις του ∆ήµου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας που θα κατατεθεί στην
Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά τις επισκέψεις αυτές ο τεχνικός και ο ιατρός θα έχουν επαφές µε
τον υπεύθυνο που θα οριστεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέµατα
και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή για τις παραπάνω υπηρεσίες θα γίνεται ανά μήνα. Με το πέρας εκάστου μήνα θα
εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
Ανάθεση υπηρεσιών
Τεχνικού Ασφαλείας
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑ
ΕΤΟΣ
268,98

ΑΜΟΙΒΗ
ΩΡΑΣ σε
ευρώ
12,00

ΔΑΠΑΝΗ
3.227,76
3.227,76
774,66
4.002,42

ΟΜΑΔΑ 2 : ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
Ανάθεση υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Αγ. Νικόλαος

03/07/2018

ΩΡΕΣ
ΑΝΑ
ΕΤΟΣ
103,64

ΑΜΟΙΒΗ
ΩΡΑΣ σε
ευρώ
41,00

ΔΑΠΑΝΗ
4.249,24
4.249,24
1.019,82
5.269,06
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