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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Κε ηελ παξνχζα κειέηε ν Γήκνο Ξαιιήλεο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ Ρερληθνχ Αζθαιείαο (ΡΑ) γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη αλάξηεζή ηεο ζην ΘΖΚΓΖΠ. Ζ Πχκβαζε ζα θαιχπηεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

2018-2019 θαη ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. Ν ειάρηζηνο 

ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο γηα ηνλ Ρερληθφ Αζθαιείαο ππνινγίδεηαη ζε 754,76 ψξεο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Δλδεηθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο Κειέηεο.  

Πχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3850/2010 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΘ 84/Α'/02.06.2010), «ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ πελήληα (50) θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ν εξγνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο». 

Πην άξζξν 9, παξ. 1 ηνπ ίδηνπ Λφκνπ νξίδεηαη φηη «ν εξγνδφηεο δχλαηαη λα επηιέμεη 

κεηαμχ ηεο αλάζεζεο ησλ θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο ζε εξγαδφκελνπο ζηελ 

επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηηο Δμσηεξηθέο 

πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΜ..Ξ.Ξ.) ή ζπλδπαζκφ κεηαμχ απηψλ ησλ 

δπλαηνηήησλ». 

 Πχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 19268/19-06-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ 

πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο νη ππάιιεινη πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππνρξεψζεηο 

Ρερληθνχ Αζθαιείαο αλαθέξνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 
Δπψλπκν Όλνκα Θαηεγνξία Ξηπρίν - ηίηινο ζπνπδψλ 

ΘΔΝΓΥΟΑΡΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ Ρερλνινγηθή εθπαίδεπζε (ΡΔ) 

ΞΡΣΗΝ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 

ΞΝΓΝΚΖΠ 

ΘΑΙΓΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Ρερλνινγηθή εθπαίδεπζε (ΡΔ) ΞΡΣΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 

ΚΑΓΘΙΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Ρερλνινγηθή εθπαίδεπζε (ΡΔ) 

ΞΡΣΗΝ ΘΑΡΔΔ ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ 

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 

ΚΑΛΘΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ Ρερλνινγηθή εθπαίδεπζε (ΡΔ) 

ΞΡXΗΝ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ 

ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ T.E. 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΗΓΖΠ ΗΝΟΓΑΛΖΠ Ρερλνινγηθή εθπαίδεπζε (ΡΔ) 

ΞΡΣΗΝ ΖΙΔΘΟΝΛΗΘΥΛ 

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 

ΞΑΞΑΗΥΑΛΛΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Ρερλνινγηθή εθπαίδεπζε (ΡΔ) ΞΡΣΗΝ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝ 

ΟΑΞΡΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Ρερλνινγηθή εθπαίδεπζε (ΡΔ) 

ΞΡΣΗΝ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΔ 

ΘΑΡΔΘΛΠΖ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ -

ΓΟΑΙΗΘΥΛ 

ΠΘΝΟΙΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

Ξαλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε 

(ΞΔ) 

ΞΡΣΗΝ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΠ 

ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

 Απφ ηνπο αλσηέξσ ππαιιήινπο ε θα Α. Θενδσξάηνπ απνπζηάδεη απφ ηελ ππεξεζία κε 

άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ, ν θνο Θαιδήο είλαη Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο Θηεξηαθψλ έξγσλ θαη 
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Αλάπηπμεο Θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε κηα πθηζηάκελε ππάιιειν ζην Ρκήκα ηνπ, ν θνο 

Ξαπατσάλλνπ είλαη (αλαπιεξσηήο) Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο πνδνκψλ θαη 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ, κε κνλαδηθφ ππάιιειν ηνπ ελ ιφγσ Ρκήκαηνο ηνλ θν 

Καγθιάξα θαη ν θνο Πθνπξιήο είλαη Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο 

θαη Γηαρείξηζεο Νρεκάησλ επηθνξηηζκέλνο, φπσο θαη ν θνο Ξαπατσάλλνπ κε ηε ζχληαμε 

κειεηψλ ηερληθνχ ραξαθηήξα εηδηθφηεηάο ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο 

αμηνιφγεζεο θαη παξαιαβήο. Δλ ζπλερεία, νη θχξηνη Καλζφπνπινο, Ξαλαγησηίδεο θαη 

Οάπηεο απαζρνινχληαη ζηελ πεξεζία Γφκεζεο ηνπ Γ. Ξαιιήλεο, σο κνλαδηθνί θαη 

απνθιεηζηηθνί ππάιιεινη ζην αληηθείκελφ ηνπο, νη αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο εθηείλνληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γ. Ξαιιήλεο (Ξαιιήλε, Γέξαθαο, Αλζνχζα), ζην Γ. Καξαζψλα 

(Καξαζψλαο, Λ. Κάθξε, Γξακκαηηθφ) θαη ζην Γ. Ξαηαλίαο (Γιπθά λεξά). Θαη νη ηξεηο 

ππάιιεινη είλαη κνλαδηθνί ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη ιφγσ εηδηθφηεηαο θαη ιφγσ αληηθεηκέλνπ. Ν 

θνο Καλζφπνπινο εξγάδεηαη ζην Ρκήκα αδεηψλ κε αληηθείκελν εξγαζίαο ηνλ έιεγρν ησλ 

Ζ.Κ. Αδεηψλ, ηνλ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ έθδνζεο αδεηψλ, ηελ ειεθηξνληθή 

παξαθνινχζεζε απφ ηδηψηεο Ζι. Κεραληθνχο ειεγθηέο δφκεζεο θαη ηελ εθηέιεζε 

ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ, είλαη απνθιεηζηηθφο 

ρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «δηαχγεηα» ζηελ ππεξεζία θαη είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο 

ξεπκαηνδνηήζεηο ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο αξκνδηφηεηαο. Ν θνο Ξαλαγησηίδεο είλαη ν 

κνλαδηθφο ππάιιεινο ηνπ Αξρείνπ ηεο πεξεζίαο, δηαρεηξίδεηαη ηνπο θαθέινπο 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ φισλ ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηαο, ηνπο θαθέινπο 

απζαηξέησλ θαη φινπο ηνπο θαθέινπο ηαθηνπνηήζεσλ. Ρέινο, ν θνο Οάπηεο είλαη ν 

ππεχζπλνο ηνπνγξαθηθνχ γηα ηνπο φξνπο Γφκεζεο ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο αξκνδηφηεηαο. 

 Γεδνκέλνπ φηη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/2-

6-2010 (ΦΔΘ 84 Α΄) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ηελ γεία θαη Αζθάιεηα ησλ 

Δξγαδνκέλσλ» θαη ην ππ’ αξηζκ. 19268/19-06-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ 

πεξεζηψλ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππνρξεψζεηο Ρερληθνχ Αζθαιείαο α)απαζρνινχληαη ζε 

θαίξηεο ζέζεηο, κε ηδηαίηεξεο θαη πνιπάξηζκεο αξκνδηφηεηεο, β) ην έξγν ηνπ Ρερληθνχ 

Αζθαιείαο δελ αλάγεηαη ζηνλ θχθιν ησλ ζπλήζσλ θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γήκνπ, γ) δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ Ζιεθηξνληθή βάζε θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ 

Ρερληθψλ Αζθάιεηαο ηνπ ΝΞΠ- ΠΔΞΔ θαη δ) βάζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε επηθφξηηζε ηνπο κε 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ζα είρε ελδερνκέλσο σο απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ αλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα 

ζπλεπάγνληαλ πςειφηεξν θφζηνο, ιφγσ ηεο απψιεηαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ 

επείγνπζεο θαη ηξέρνπζεο ππνζέζεηο θαη ε) πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε άκεζε αλάγθε γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ ΝΡΑ ζαο 

γλσξίδνπκε φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζχλαςε ζχκβαζεο κε εμσηεξηθφ Ρερληθφ Αζθαιείαο 

(ΡΑ). 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Ξαιιήλεο, πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016. 
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Νομοθεηικό πλαίζιο: 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο απφ: 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 Θ..Α. αξηζκ. 88555/3296/88 «γηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ησλ Ν.Ρ.Α. (ΦΔΘ 721 Β΄) θαη άξζξν 39 Λ. 1836/1989. 

 Ξ.Γ. 294/1988 (ΦΔΘ 138 Α΄) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο 

θαη γηαηξνχ εξγαζίαο…». 

 Ξ.Γ. 17/1996 (ΦΔΘ 11 Α΄) «Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Νδεγίεο 89/391/ΔΝΘ θαη 

91/383/ΔΝΘ» 

 Άξζξν 9 ηνπ Λ. 3144/2003 «Θνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία…» 

 Λ. 3850/2-6-2010 (ΦΔΘ 84 Α΄) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ηελ γεία θαη 

Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ» 

 Ξ.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ Α' 145/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο». 

 Άξζξν 27 ηνπ Λ. 4304/23-10-2014 (ΦΔΘ 234 Α΄), ην νπνίν αληηθαζηζηά ηελ παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ 85 Α΄), ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη είλαη δπλαηή 

ε ζχλαςε απφ ηνπο ΝΡΑ, εθφζνλ ν θνξέαο δελ δηαζέηεη ηαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο απηήο, δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (ηεο παξ. 

2δ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 4281/2014 – ΦΔΘ 160 Α΄) κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 

παξέρνπλ ζπλαθείο ππεξεζίεο. 

 

Πποζόνηα Σεσνικού Αζθαλείαρ (ΣΑ) (άπθπο 13 ηος Ν. 3850/2010) 

Ν ηερληθφο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ πξνζφληα (εναλλακηικά): 

 1) Ξηπρίν Ξνιπηερλείνπ ή Ξνιπηερληθήο Πρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο 

(ΑΔΗ), ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, Κεραλνιφγνπ Κεραληθνχ, 

Ζιεθηξνιφγνπ Κεραληθνχ, Σεκηθνχ Κεραληθνχ, Σεκηθνχ θη επηπιένλ θάζε άιιε 

εηδηθφηεηα ΑΔΗ πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ην Ρερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Ρ.Δ.Δ.). 

 2) Ξηπρίν Ξαλεπηζηεκηαθήο Πρνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, θαζψο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

 3) Ξηπρίν Ρερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Ρ.Δ.Η.), ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ 

ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ή πηπρίν ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ θέληξσλ 

αλσηέξαο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Θ.Α.Ρ.Δ.Δ.), Ρκήκαηνο 
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Ζιεθηξνινγίαο, Κεραλνινγίαο θαη Δλεξγεηαθήο Ρερληθήο θη επηπιένλ θάζε άιιε 

εηδηθφηεηα ΡΔΗ πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ Γήκνπ. 

 Ξξνυπεξεζία πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε πηπρίνπ γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ 

πεξηπηψζεσλ 1 θαη 2 ηνπιάρηζηνλ δηεηή θαη γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο 3 

ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή. 

 Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα πνπξγεία ή εθπαηδεπηηθνχο ή 

άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή απφ εμεηδηθεπκέλα Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο 

(Θ.Δ.Θ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε πξνυπεξεζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 

κεηψλεηαη σο εμήο: 

Α) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ 1 θαη 2 θαηά έλα (1) έηνο.  

Β) γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο 3 θαηά ηξία (3) έηε. 

 

 Θάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζεσξνχληαη θαη φζνη έρνπλ ηίηινπο ή ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο αιινδαπήο απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη ηερληθνί αζθάιεηαο . 

 

 Ν ηερληθφο αζθαιείαο ππάγεηαη απ’ επζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ (Γήκαξρν 

Ξαιιήλεο). Νη εηδηθφηεηεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε 

άηνκα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην 

ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ.3850/2010 θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 

 
 

 

Ζ Ππληάμαζα 

 

 

 

Δ. Γηβάλε 

Ξ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

 

Θεσξήζεθε 29/06/2018 

Ζ Ξξντζηακέλε 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

 

Α. Γέδε 

Ρ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

 

 



 
 
 
 
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αξηζκ. Κειέηεο : 43/2018 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ Θ.Α. 00.6117.0017 
∆/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ CPV: 71317210-8 
 «πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο» 

6 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ (ΣΑ) 

Ν Ρερληθφο Αζθαιείαο ζα παξάζρεη ζχκθσλα µε ηε λνκνζεζία ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

 

1. ςμβοςλεςηικέρ δπάζειρ 

 Ν Ρερληθφο Αζθαιείαο ζα αλαθέξεηαη ζηε Γηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζα παξέρεη 

ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά µε ηελ αζθάιεηα 

ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Ρηο γξαπηέο 

ππνδείμεηο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαηαρσξεί ζε εηδηθφ βηβιίν ηεο επηρείξεζεο (βηβιίν 

γξαπηψλ ππνδείμεσλ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο), ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη 

απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε 

ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν. 

Δηδηθφηεξα ν Ρερληθφο Αζθαιείαο: 

 Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ 

πξνζηαζίαο, θαζψο θαη δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Διέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο 

αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηελ Γ/λζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

2. Δπίβλετη   ςνθηκών Δπγαζίαρ 

Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ν ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε: 

 Λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο 

θαη αζθάιεηαο λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 

 Λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 

 Λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ 

αηπρεκάησλ. 

 Λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηελ 

δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 

 

Γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν Ξαιιήλεο ν 

Ρερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε: 

 Λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν Ξαιιήλεο λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ 
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απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

 Λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

 Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία 

απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ρπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, 

γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζήο ηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη 

αηηηνινγεκέλε. 

 Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.  

 Ν ηερληθφο αζθαιείαο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο θαηά ην άξζξν 20 ην 

Λ.3850/2010. 

 

Δξυηεπικέρ Τπηπεζίερ Πποζηαζίαρ και Ππόλητηρ (ΔΞ.Τ.Π.Π.) 

 Νη ΔΜ..Ξ.Ξ., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο Ρερληθνχ Αζθάιεηαο θαη Ηαηξνχ 

Δξγαζίαο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή 

εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε 

λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη γηα 

θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη. 

 Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΜ..Ξ.Ξ. δελ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, φπσο γηα ηε 

δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θ.ιπ., νη ΔΜ..Ξ.Ξ. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο 

κέζα ή εμνπιηζκφ. Πηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε γξαπηή ζχκβαζε. 

 Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία 

ζπκβάιινληαη. Πηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, 

κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Νη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη απφ ηελ ΔΜ..Ξ.Ξ. θαη ζηα βηβιία, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε 

επηρείξεζε. Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο 

θαη ηαηξνχ εξγαζίαο κε ην ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ 

πίλαθα ησλ νπνίσλ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο 

ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο. 

 Αλάινγεο ππνρξεψζεηο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ θαη ηα άηνκα 

εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ 

εξγαζίαο. Ρν πξνζσπηθφ ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, 

πνπ αθνξά ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη. 

 Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

θάζε ζηνηρείν πνπ ηνπο δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
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Ππόγπαμμα  επγαζίαρ 

Απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Πχληαμε κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο 

Αηηηθήο ή επηθαηξνπνίεζε απηήο. 

 Έλαξμε θαη ηήξεζε βηβιίσλ γηα ηελ Αζθάιεηα & γεία ησλ Δξγαδνκέλσλ (Λ. 1586/85, 

Ξ.∆. 17/96) αλαθέξνληαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα ηεξεί ηα εμήο βηβιία: 

 Βηβιίν γξαπηψλ ππνδείμεσλ ηνπ Ρερληθνχ αζθαιείαο  

 Ρν βηβιίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε εξγαζίαο. Ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδφηε ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ ηνπ Ρερληθνχ 

Αζθαιείαο. 

 Βηβιίν θαηαγξαθήο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Π’ απηφ θαηαρσξνχληαη ηα αίηηα θαη ε 

πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο. Ρν βηβιίν πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ 

πνπ εξεπλνχλ ην αηχρεκα. Ρα φπνηα κέηξα ιακβάλνληαη γηα λα απνθεπρζεί ε 

επαλάιεςε ηνπ αηπρήκαηνο ζην κέιινλ θαηαρσξνχληαη ζην πξναλαθεξζέλ βηβιίν 

γξαπηψλ ππνδείμεσλ. 

 Έιεγρνο επάξθεηαο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο εξγαζίαο θαη 

ελεκέξσζεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Πχληαμε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ φπνηε απηφ δεηείηαη απφ ην Γήκν. 

 Πχληαμε νδεγηψλ γηα ηελ αζθαιή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Δπηπξφζζεηα, ν Ρερληθφο Αζθαιείαο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ∆ήµνπ 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φπσο απηνί ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζπκπιεξψλνληαο ζε εηήζηα 

βάζε ηελ ειάρηζηε παξνπζία πνπ επηβάιεη ν Λφκνο. 

 

Ανάθεζη Καθηκόνηυν Σεσνικού Αζθάλειαρ (Τ.Α. 50067/28/2017 - ΦΔΚ 

3952/Β/10-11-2017) 

1. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζε 

Ρερληθνχο Αζθάιεηαο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ Ζιεθηξνληθή βάζε 

θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ Ρερληθψλ Αζθάιεηαο ηνπ ΝΞΠ- ΠΔΞΔ.  

2. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο πξνυπνζέηεη ηελ απνηχπσζε ζηα ζρεηηθά 

έληππα ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ηα νπνία είλαη θαηά 

πεξίπησζε: ν Δξγνδφηεο (Γήκνο Ξαιιήλεο), ν Ρερληθφο Αζθάιεηαο, θαη ε επηρείξεζε 

παξνρήο Δμσηεξηθψλ πεξεζηψλ Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΜΞΞ).  

3. Γηα αλάζεζε θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο ηα εκπιεθφκελα κέξε πξνβαίλνπλ ζηηο 

αθφινπζεο ελέξγεηεο:  

α) Ο επγοδόηηρ (Γήμορ Παλλήνηρ) ζπκπιεξψλεη ην έληππν αλάζεζεο θαζεθφλησλ 

ζην ζχζηεκα ΝΞΠ-ΠΔΞΔ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο γηα ηε 

δηαπίζησζε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο.  
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Δλδεηθηηθά ειέγρνληαη:  

αα) ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, 

αβ) ν εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο θαη ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ 

θαηά ην αλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί ε 

επηρείξεζε,  

αγ) ν εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο θαη ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ 

θαηά ην αλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε παξάξηεκα ηεο ίδηαο επηρείξεζεο ή ζε άιιε 

επηρείξεζε ή θαη παξαξηήκαηά ηεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε απαζρφιεζε απηνχ σο 

Ρερληθφο Αζθάιεηαο. Ν εξγνδφηεο ζπκπιεξψλεη εθ λένπ ην έληππν αλάζεζεο 

θαζεθφλησλ, αθφκε θη αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην Ρερληθφ Αζθάιεηαο, ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

α) Πε πεξίπησζε κεηαβνιήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ αλσηέξσ δεισζέλησλ 

ζηνηρείσλ ππφ αα), αβ) θαη αγ) θαη  

β) Κε ηε ζπκπιήξσζε θάζε δσδεθακήλνπ εθάζηεο αλάζεζεο θαζεθφλησλ Ρερληθνχ 

Αζθάιεηαο ζην ζχζηεκα ΝΞΠ-ΠΔΞΔ κε δηάξθεηα άλσ ηνπ δσδεθακήλνπ, νπφηε 

επηθαηξνπνηνχληαη ηα σο άλσ δεισζέληα ζηνηρεία ππφ αβ) θαη αγ). Γηα ηελ αλάζεζε 

θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαζψο θαη ζηηο νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο, ηηο εξγαζίεο ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ γηα ηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα, ππνβάιιεηαη εηδηθφ έληππν 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΝΞΠ-ΠΔΞΔ. Κε ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ νινθιεξψλεηαη ν θαηαξρήλ έιεγρνο ηνπ λνκφηππνπ σο 

πξνο ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ηεο αλάζεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη 

εηδνπνίεζε ζηα ινηπά εκπιεθφκελα κέξε, ηα νπνία είλαη θαηά πεξίπησζε ν Ρερληθφο 

Αζθάιεηαο θαη/ή ε επηρείξεζε παξνρήο Δμσηεξηθψλ πεξεζηψλ Ξξνζηαζίαο θαη 

Ξξφιεςεο (ΔΜΞΞ), γηα λα δειψζνπλ ηελ απνδνρή ή κε ηεο αλάζεζεο θαζεθφλησλ 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε.  

β) Ο Σεσνικόρ Αζθάλειαρ ή/θαη ε επηρείξεζε παξνρήο Δμσηεξηθψλ πεξεζηψλ 

Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΜΞΞ), πνπ ιακβάλεη εηδνπνίεζε κέζσ ηνπ ΝΞΠ-ΠΔΞΔ γηα 

ηελ πξνηαζείζα απφ ηνλ εξγνδφηε αλάζεζε θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο, 

ζπκπιεξψλεη ην πεδίν απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο αλάζεζεο. Κε ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο 

γηα αλάζεζε θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ εληχπνπ αλάζεζεο θαζεθφλησλ 

ΡΑ θαη ε αλάζεζε δξνκνινγείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Π.ΔΞ.Δ.  

4. Νη αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Π.ΔΞ.Δ. πξνβαίλνπλ ζε πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ λνκφηππνπ 

αλάζεζεο θαζεθφλησλ ΡΑ. Πε θάζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ζπλδξνκήο ησλ 
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απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ, ε αξκφδηα πεξεζία ηνπ Π.ΔΞ.Δ. απνζηέιιεη αηηηνινγεκέλε 

απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο αλάζεζεο θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθάιεηαο πνπ θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ αηηνχληα εξγνδφηε (άξζξν 7, Αξηζκ. 50067/28 

Ζιεθηξνληθή βάζε θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ Ρερληθψλ Αζθάιεηαο θαη δηαδηθαζία αλάζεζεο 

θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο κέζσ ΝΞΠ-ΠΔΞΔ). 

 

ςνεπγαζία Ιαηπού Δπγαζίαρ και Σεσνικού Αζθαλείαρ (άπθπο 20 Ν. 

3850/2010) 

Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

Δπίζεο νθείινπλ, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ..Α.Δ. ή ηνλ αληηπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε 

ηεο Δ..Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε 

ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα. (άξζξν 20 Λ.3850/2010). 

Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ Ρερληθνχ 

Αζθαιείαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ..Α.Δ. ή 

ζηνλ εθπξφζσπν. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ Δπηζεσξεηή 

Δξγαζίαο θαη κφλν. 

 

Τποσπεώζειρ επγοδόηη 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ ΞΓ 17/18-1-1996 ( 

ΦΔΘ 11 Α) «Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 

ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 0δεγίεο 89/391/ΔΝΘ θαη 91/383/ΔΝΘ», θαζψο θαη κε 

ην Λ. 3850/2010 Θεθάιαην Ε’ άξζξν 42 «Γεληθέο ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ» θαη άξζξν 43 

«Δηδηθέο ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ». 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ξξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηε Γ’ θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Λ.3850/2010 θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Ρ.Α. αλέξρνληαη γηα θάζε 

εξγαδφκελν ζε 0,4 (Άξζξν 21 παξ.2 πεξ.8 Λ.3850/2010) θαη ην εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ Θαζαξηφηεηα αλήθνπλ ζηε Β’ θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 

10 ηνπ Λ.3850/2010 θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Ρ.Α. αλέξρνληαη γηα θάζε εξγαδφκελν ζε 2,5 

(Άξζξν 21 παξ.2 πεξ.8 Λ.3850/2010). 

Ζ αλσηέξσ ππεξεζία ζα εθηειεζζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο επίζεο θαη ηνπ άξζξνπ 209 

ηνπ Λ.3463/2006 φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/08 θαη 

δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ηελ πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ έληεθα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ελφο επξψ θαη ζαξάληα ιεπηψλ 

(11.321,40 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 έρεη 

πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 5.660,70 € πνπ ζα βαξχλεη ηελ κε Θ.Α. 00.6117.0017 
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εγθεθξηκέλε πίζησζε κε ηίηιν «Ακνηβή ηερληθνχ αζθαιείαο (2018)» νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018, ελψ ζα ππάξμεη αληίζηνηρε πξφβιεςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

 

 
 

Ζ Ππληάμαζα 

 

 

 

Δ. Γηβάλε 

Ξ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

 

Θεσξήζεθε 29/06/2018 

Ζ Ξξντζηακέλε 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

 

Α. Γέδε 

Ρ.Δ. Γηνηθεηηθφο 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ν πξνυπνινγηζκφο αθνξά ηηο ππεξεζίεο Ρερληθνχ Αζθαιείαο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλάξηεζε ηεο ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. 

Γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ 

σξψλ εξγαζίαο ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ θαη ε θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο εξγαζίαο. 

Ρν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Β’ θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ 

Ρερληθνχ Αζθαιείαο γηα θάζε εξγαδφκελν είλαη 2,5 ψξεο, ελψ νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Γ’ θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Ρερληθνχ Αζθαιείαο γηα θάζε 

εξγαδφκελν είλαη 0,4 ψξεο: 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΩΡΔ ΔΣΗΙΑ 
ΔΡΓΑΙΑ 

Ραθηηθφ Ξξνζσπηθφ θαη 

Ξξνζσπηθφ ΗΓΝΣ  
85 x 0,4 = 

34 ώπερ 

205 x 2,5 = 

512,5 ώπερ 
546,5 ώπερ 

Ξξνγξακκαηηζκφο 

Ξξνζιήςεσλ γηα 

Ραθηηθφ Ξξνζσπηθφ 

 
22 x 2,5 = 
55 ώπερ 

55 ώπερ 
 

Δπηθείκελεο 

Ξξνζιήςεηο 
ΗΓΝΣ 

 
19 x 2,5 x 8/12 =  
31,67 ώπερ 

31,67 ώπερ 

Δπηθείκελεο 
Ξξνζιήςεηο 
ΝΑΔΓ 

38 x 0,4 x 8/12= 
10,13 ώπερ 

62 x 2,5 x 8/12 = 
103,33 ώπερ 

113,46ώπερ 

Ξξνζιήςεηο 
Ξπξαζθάιεηαο 

 
13 x 2,5 x 3/12 =  
8,13 ώπερ 

8,13 ώπερ 

ΠΛΝΙΝ:  44,13 ώπερ 710, 63 ώπερ  

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 754,76 ώπερ 

 

Δπνκέλσο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο 754,76 ψξεο είλαη ν ειάρηζηνο θαη θπκαίλεηαη 

αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ σξψλ αλά εξγαδφκελν. Πε πεξίπησζε 

αιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ιφγσ δηαζεζηκφηεηαο, θηλεηηθφηεηαο θ.ι.π., ζα ππάξμεη έγγξαθε 

ελεκέξσζε. 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

ΔΙ∆Ο 

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 

ΔΛΑΥΙΣΩΝ ΩΡΩΝ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΙΚΣΟ 

ΩΡΟΜΙΘΙΟ* 

(€/ώπα) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

Ξαξνρή 

πεξεζηψλ 

Ρερληθνχ 

Αζθαιείαο 

754,76 15,00 754,76 x 15€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 11.321,40€ 
*Πην κηθηφ σξνκίζζην πεξηιακβάλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ν ΦΞΑ. 
 

 

 

 

Ζ Ππληάμαζα 

 

 

 

Δ. Γηβάλε 

Ξ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

 

 

Θεσξήζεθε 29/06/2018 

Ζ Ξξντζηακέλε  

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ  

 

 

 

Α. Γεδε 

Ρ.Δ. Γηνηθεηηθφο 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άπθπο 1ο -Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ και Σπόπορ Δκηέλεζηρ 

Κε ηελ παξνχζα κειέηε ν Γήκνο Ξαιιήλεο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ Ρερληθνχ Αζθαιείαο (ΡΑ) γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη αλάξηεζή ηεο ζην ΘΖΚΓΖΠ. Ζ Πχκβαζε ζα θαιχπηεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

2018-2019 θαη ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. Ν ειάρηζηνο 

ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο γηα ηνλ Ρερληθφ Αζθαιείαο ππνινγίδεηαη ζε 754,76 ψξεο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Δλδεηθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο Κειέηεο.  

Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία ζα εθηειεζηεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξν 

118 ηνπ Λ. 4412/2016).  

Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο 

βάζει ηιμήρ. 

Άπθπο 2ο - Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν 

Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Ρνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α’/8.8.2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξν 118), 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Λ. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  

παξ. 9 εδ. 2 άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006 (Γ.Θ.Θ.) 

 Ρνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87/η.Α΄/7-6-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

 Ρνπ N. 3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/η.Α’/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρν Ξ.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/η.Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

 Ρνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ 74/η.Α΄/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 

Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα – 

Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη ηνπ κε 

αξηζ. πξση. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.15/νηθ.8342/01-04-2014 εγγξάθνπ «Θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ» 

 Ρνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 4013/2011 (Φ.Δ.Θ. 204/η.Α΄/15.9.2011) «Πχζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο) Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ 120/29.5.2013) 

«Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 Ξαξ. 2δ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ 160 Α΄) κε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ζπλαθείο ππεξεζίεο 

 Ρνπ Λ.3850/2010 (ΦΔΘ 84/η.Α΄/02-06-2010) «Θχξσζε ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηελ 

πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 
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 Ρεο .Α. 32126/1463/2018 (ΦΔΘ 2404/Β`/25.6.2018) Ρξνπνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο 50067/28/27.11.2017 «Ζιεθηξνληθή Βάζε θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ Ρερληθψλ 

Αζθάιεηαο θαη δηαδηθαζία αλάζεζεο θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο κέζσ ΝΞΠ-ΠΔΞΔ» 

 Ρεο .Α. 50067/28/2017 (ΦΔΘ 3952/Β`/10.11.2017) Ζιεθηξνληθή βάζε θαηαρψξηζεο 

δεδνκέλσλ Ρερληθψλ Αζθάιεηαο θαη δηαδηθαζία αλάζεζεο θαζεθφλησλ Ρερληθνχ 

Αζθαιείαο κέζσ ΝΞΠ-ΠΔΞΔ 

 Ρνπ Λ. 4488/2017 (ΦΔΘ 137/Α`/13.9.2017) Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη 

ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Ρεο Δγθ. νηθ. 5833/215/2017 (ΦΔΘ --/9/2.2017) Γηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο «Τεθηαθψλ 

πεξεζηψλ Κηαο Πηάζεο – ΑΞΙΝ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο: https://aplo.yeka.gr - πνβνιή έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο (ΔΜΞΞ, ΔΠΞΞ, κεκνλσκέλνη ηερληθνί 

αζθάιεηαο θαη ηαηξνί εξγαζίαο) 

 Ρνπ Λ. 4144/2013 Όζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία (άξζξν 36)  

 Ρεο .Α. 16974/758/2018  (ΦΔΘ 1242/Β`/4.4.2018) Ρξνπνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο 50067/28/27.11.2017 «Ζιεθηξνληθή Βάζε θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ Ρερληθψλ 

Αζθάιεηαο θαη δηαδηθαζία αλάζεζεο θαζεθφλησλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο κέζσ ΝΞΠ-ΠΔΞΔ» 

 Ρνπ κε αξ. πξση. 2456/246/29-1-2013 έγγξαθν ηνπ π. Δξγαζίαο Θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο & πξφλνηαο, ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε επηρεηξήζεηο Γ 

θαηεγνξίαο  

 Toπ Ξ.Γ. 294/1988 (ΦΔΘ 138/η.Α`/21.6.1988) Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο 

ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ 

αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ 1 

ηνπ λ. 1568/85 «γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»  

 Ρν κε αξ. πξση. 131289/1988 έγγξαθν ηνπ π. Δξγαζίαο ζρεηηθά κε αλαθνίλσζε 

δεκνζίεπζεο ηνπ Ξ.Γ. 294/88 «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ. 1568/85 

«γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»  

 Ρνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 3144/2003 «Θνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ρνπ Λ. 1568/1985 (ΦΔΘ 177/η.Α`/18.10.1985) «γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» φπσο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3144/2003, γηα ηελ γηεηλή 

θαη αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ 

 Ρνπ Ξ.Γ. 17/1996 (Φ.Δ.Θ 11/Α/1996) «Κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/EOK 

θαη 91/383/EOK» 

Άπθπο 3ο - ςμβαηικά ηοισεία 

Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=13042
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=12662
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=12548
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=12163
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=12888
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9596
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2460
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9631
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2171
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α) Ρερληθή Έθζεζε 

β) Ρερληθή Ξεξηγξαθή 

γ) Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο 

δ) Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

ε) Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο  

Άπθπο 4ο – ΟΡΟΙ – ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Ν ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Λ. 

3850/2010. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Νη πξνζθνξέο απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ζα ππνβιεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

κε ηε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ 

Ξαιιήλεο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο – αλαθνίλσζεο, αιιά θαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. Δληφο ηνπ θαθέινπ ηνπνζεηνχληαη δχν μερσξηζηνί θάθεινη, εθ ησλ νπνίσλ 

ν έλαο αλαγξάθεη «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» θαη πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο (πηπρία θ.ι.π.) θαη ν άιινο αλαγξάθεη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη 

πεξηιακβάλεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν. 

Δληφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο εκπεξηέρνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη απφ 

ηνλ ζπκκεηέρνληα επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνζφληα Ρερληθνχ αζθαιείαο ζηελ Ρερληθή έθζεζε ηεο παξνχζαο.  

Άπθπο 5ο -  Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 

κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
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Άπθπο 6ο - Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, 

δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο παξνχζεο Κειέηεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο απηήο. 

Άπθπο 7ο - ύμβαζη 

Ν Αλάδνρνο κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη 

εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Άπθπο 8ο - Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ μεθηλνχλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγνπλ εληφο δηαζηήκαηνο ελφο (1) έηνπο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο θαη αλάξηεζήο ηεο ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

Άπθπο 9ο - Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαιάβεη ρξέε Ρερληθνχ Αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη ζα έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη ξφιν ππνδείμεσλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο, 
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ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (Λ.1568/1985 θαη Λ.3850/2010 θιπ.) θαη επζχλεηαη 

γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθέπηεηαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Γήκνπ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο ηνπο, φπσο απηνί ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο 

πνπ θαηαηίζεηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Άπθπο 10ο - Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα  

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

Άπθπο 11ο - Ανυηέπα βία 

Υο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά 

πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν 

εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, 

αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα 

θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα 

ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ν φξνο 

πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο 

αλάινγα. 

Άπθπο 12ο - Αναθεώπηζη ηιμών  

Νη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 

Άπθπο 13ο - Σπόπορ πληπυμήρ 

Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα αλαγξάθεηαη ζηε Πχκβαζε. Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη 

ηκεκαηηθά. Δπίζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

Ζ πιεξσκή ζα δηελεξγείηαη απνινγηζηηθά, έλαληη ησλ σξψλ πνπ πξαγκαηηθά παξείρε ν 

Ρερληθφο Αζθαιείαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, κε έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηε βεβαίσζε θαιήο θαη 

εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.. 
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Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 

δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Άπθπο 14ο -  Δγγςήζειρ 

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο. Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Άπθπο 15ο
 -  Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί 

απφ ηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, 

ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα 

απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο 

θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο 

ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε 

κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα 

ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ρν 

εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί 

απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν 

γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

Άπθπο 16ο -  Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή 
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ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο κειέηεο. 

Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο 

ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Άπθπο 17ο -  Δπίλςζη διαθοπών 

Νη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 

 
 

Ζ Ππληάμαζα 

 

 

 

Δ. Γηβάλε 

Ξ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσξήζεθε 29/06/2018 

Ζ Ξξντζηακέλε 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

 

Α. Γέδε 

Ρ.Δ. Γηνηθεηηθφο 
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Ρεο επηρείξεζεο ……………..………………………………………………………, έδξα 

….…………………………., νδφο ……………….………., αξηζκφο ………, Α.Φ.Κ. …….……………, 

Γ.Ν.. .……………..………….., ηειέθσλν ..…………………., fax ……..………….. 

Πην πιαίζην δηελέξγεηαο απεπζείαο αλάζεζε πξνο επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο ζην Γήκν Ξαιιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ. 

Αξηζκ. ………………/2018 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 

43/2018 Κειέηε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ, ζαο ππνβάιινπκε ηελ 

αθφινπζε πξνζθνξά: 

 

Α/Α 

ΔΙ∆Ο 

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 

ΔΛΑΥΙΣΩΝ 

ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

1 
Ξαξνρή πεξεζηψλ Ρερληθνχ 

Αζθαιείαο 754,76 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ππο. Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α.  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ζςμπ. Φ.Π.Α.)  

 

Ζ παξνχζα πξνζθνξά έρεη ηζρχ γηα …………. κήλεο. 

 

 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

 

 

(Ζκεξνκελία, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) 


