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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή 

Τεχνικού Ασφαλείας 2021-2022» 
 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. A523 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η Ε 13 απόφαση πολυετούς ανάληψης  και β) η βεβαίωση 
του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 
1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α-2- 
 
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα. 
 

Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από τα άρθρα 11,12 13,14,15 και 16 του 
Ν. 3850/2010. 
 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 
Τετάρτη 29/09/2021. 
 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 

79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 

του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

 Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 

παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και  Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας εν 

προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας ή 

 
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 
Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 

 





ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης 

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

 

δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση εταιρείας, των μελών αυτής) 

 

ε. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα 

 

        Ο Δήμαρχος  
 
 
 

Νικήτας Αρετάκης 





 

 

 
 

                                                          
 
 
 
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. :  360/2021 
 
 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση των τευχών της μελέτης για την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο 
«Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2021-2022». 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Έχοντας υπ’ όψιν : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377  του Ν. 4412/2016 
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
6. Την υπ’ αριθμό 09/2020  μελέτη για την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή 

Τεχνικού Ασφαλείας 2021-2022». 
7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
       Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμό 02/ 2021  μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών  για την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2021-
2022», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 
 
 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
          Νικήτας  Αρετάκης        
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/νση : Πλατεία Διονυσίου Σολωμού -1- 
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες: ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
Τηλ. : 2695361333 
 Fax : 2695361333 
e-mail: dimoszak@otenet.gr 

 

 
 
 
Ενέργεια : Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας  
Δήμου Ζακύνθου 2021-2022. 
Προϋπολογισμός:  9.991,92 €  
Κ.Α: 00.6117.014 
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι  
Αρ. Μελέτης :     02   / 2021 

 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
 
 

Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας Δήμου Ζακύνθου 
 

ΕΤΩΝ  2021- 2022  
 
 
 

Ζάκυνθος   17  /09/2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
3.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Δ/νση : Πλατεία Διονυσίου Σολωμού -1- 
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες: ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
Τηλ. : 2695361333 
 Fax : 2695361333 
e-mail: dimoszak@otenet.gr 

 

 
 
 
Ενέργεια : Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας  
Δήμου Ζακύνθου 2021-2022. 
Προϋπολογισμός:  9.991,92 €  
Κ.Α: 00.6117.014 
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι  
Αρ. Μελέτης :     02   / 2021 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας  για το προσωπικό του Δήμου Ζακύνθου. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας ανέρχεται στο ποσό των 9.991,92 € και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Δήμου . 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) <<Υγιεινή  
και ασφάλεια των εργαζομένων>> και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 
(Φ.Ε.Κ.11/Α/1996) <<Μέτρα για τη 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 υπηρεσίες 
τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας. 
Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.88555/3296/88 Κ.Υ.Α. <<Υγιεινή και ασφάλεια του 
προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 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 Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας 
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.  
 
   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 
 

Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους 
εργαζόμενους του Δήμου Ζακύνθου για χρονικό διάστημα  12 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωσης 
του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.» 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3850/2010 ο τεχνικός ασφαλείας έχει τις 
εξής συμβουλευτικές αρμοδιότητες:  
 
1.Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή 
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη 
των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό 
βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση 
Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων 
που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.  
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2.Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:  
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών 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 της παραγωγικής διαδικασίας,  
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή 
τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των 
τμημάτων ή τη διοίκηση του Δήμου. 
 
Επίσης από το άρθρο 15 του Ν. 3850/2010 προβλέπονται τα εξής:  
 
1.Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:  
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας 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.  
2.Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 
υποχρέωση:  
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων 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 υγείας και ασφάλειας. 
3.Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 
τεχνικού ασφάλειας.  
4.Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι 
στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα 
της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε 
κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.  
5.Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 
 
Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 
 

Ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του 
έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρωνεργασίας. 

Ο τεχνικός ασφαλείαςθα επισκέπτεται τους εργαζομένους του Δήμου στους χώρους 
εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί συμπληρώνοντας το ετήσιο πρόγραμμα 
επισκέψεων ενημερώνοντας για τυχόν αλλαγές την υπηρεσία και την επιθεώρηση εργασίας . 

Το Διοικητικό Προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας του 
άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του τεχνικού ασφαλείας ανέρχονται για κάθε 
εργαζόμενο σε 0,4(Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και το εργατοτεχνικό προσωπικό και 
οι εργαζόμενοι στη Καθαριότητα στη Β κατηγορία του ιδίου άρθρου του ιδίου Νόμου και οι 
ετήσιες ώρες του τεχνικού ασφαλείας ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5 (Άρθρο 21 
παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010). 
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Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας καθορίζονται από τα 
άρθρα 11,12 13 και 16 του Ν. 3850/2010. 
 
Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, του τεχνικού ασφαλείας για κάθε μια από 
τις κατηγορίες επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών του άρθρου 10 του Ν.3850/2010, 
σε ώρες ανά εργαζόμενο καθορίζεται από το άρθρο 21 του ανωτέρω Νόμου.  
 
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
 
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθρο 7 του Π.Δ. 17/18-1-1996 (ΦΕΚ 
11/Α΄) «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 Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που θα κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.  
Κατά τις επισκέψεις αυτές ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας θα έχουν επαφές με 
τον υπεύθυνο που θα ορισθεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω 
θέματα και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις. 
 
 

Ζάκυνθος 17/09/2021 
 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

Καλογερία Διονυσία 
 

Προϊσταμένη Τμήματος  
Διοικ. Μέριμνας  

&Ανθρ. Δυναμικού 

 
Κλαμπάνης Διονύσιος  
Προϊστάμενος Δ/νσης 

Διοικητικών  Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/νση : Πλατεία Διονυσίου Σολωμού -1- 
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες: ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
Τηλ. : 2695361333 
 Fax : 2695361333 
e-mail: dimoszak@otenet.gr 

 

 
 
 
Ενέργεια : Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας  
Δήμου Ζακύνθου 2021-2022. 
Προϋπολογισμός:  9.991,92 €  
Κ.Α: 00.6117.014 
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι  
Αρ. Μελέτης :     02   / 2021 

 
 
        
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1O 
Αντικείμενο της μελέτης 

 
 Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού 
ασφαλείας για το Δήμο Ζακύνθου για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης .  
 

ΑΡΘΡΟ 2O 
Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 Του άρθρου 86 και 209  του Ν. 3463/2006 

 Της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/Α) 
 Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 τ.Α), όπως συμπληρώνεται από τις διατάξεις 

του Ν. 3144/2003,  για την Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων 
 Του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
 Τις διατάξεις του Ν.3850/2010  (ΦΕΚ 02-06-2010 τ.Α) «Κύρωση του κώδικα νόμων για 

την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων» 
 Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014 τ.Α) Προαγωγή 

της υγείας και ασφάλειας  των εργαζομένων κατά την εργασία 

 Το Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού 
 

ΑΡΘΡΟ 3O 
 Συμβατικά στοιχεία 

 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :  

α)  Τεχνική Έκθεση 
β)  Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ)   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
δ)   Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΑΡΘΡΟ 4O 
 Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

 
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί εντός των ετών 2021 – 2022 και για 12 μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης, δεσμεύοντας πίστωση και συγκεκριμένα  από τον Κ.Α. 
00.6117.014 του προϋπολογισμό του τρέχοντος προϋπολογισμού και του επόμενου 
με δυνατότητα μεταφοράς του αδιάθετου υπολοίπου πιστώσεων του τρέχοντος 
έτους στο επόμενο έτος. 
 

ΑΡΘΡΟ 5O 
 Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 
 Ο Τεχνικός Ασφαλείας οφείλει να προσφέρει τις Υπηρεσίες που αναγράφονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.  
 

ΑΡΘΡΟ 6O 
 Υποχρεώσεις του εντολέα 

 
Ο Δήμος οφείλει  μέσω των Υπηρεσιών του να εξοφλήσει το συμφωνημένο τίμημα  
 

ΑΡΘΡΟ 7O 
Ανωτέρα Βία 

 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 
επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 
τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. 
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος 
οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8O 
Αναθεώρηση Τιμών 

 
 Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 
και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της 
εντολής. 
 

ΑΡΘΡΟ 9O 
Τρόπος πληρωμής 

 
Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβαση είτε τμηματικά 

ανά μήνα ανάλογα με την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών και αφού προσκομιστούν στο 
Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά . (Απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών).  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση Κ.Α. 00.6117.014  του Προϋπολογισμού του 
Δήμου για τα έτη 2021-2022,με δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετου ποσού του 2021 
στο επόμενο έτος 2022.   

 
Άρθρο 10ο   :     

Παρακολούθηση της σύμβασης 
 

    Σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 ως επόπτης και συντονιστής της υπηρεσίας 
αυτής ορίζεται ο προϊστάμενος Δ/νσης  Καθαριότητας  ο οποίος και θα εκδίδει σχετική 
βεβαίωση κάθε μήνα.         
 

ΑΡΘΡΟ 11O 
Φόροι – τέλη – κρατήσεις 

 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων 
και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 

ΑΡΘΡΟ 12O 
 Επίλυση Διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή τις σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 

Ζάκυνθος 17/09/2021 
 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

Καλογερία Διονυσία 
 

Προϊσταμένη Τμήματος  
Διοικ. Μέριμνας  

&Ανθρ. Δυναμικού 

 
Κλαμπάνης Διονύσιος  
Προϊστάμενος Δ/νσης 

Διοικητικών  Υπηρεσιών 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Για την ανάθεση των εργασιών του Τεχνικού Ασφαλείας  και τον καθορισμό των ελάχιστων 
ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο και η 
κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.  
Το Διοικητικό Προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 
του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας, ανέρχονται για κάθε 
εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) ενώ αντίστοιχα το εργατοτεχνικό 
προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη Καθαριότητα στη Β κατηγορία του ιδίου άρθρου του ιδίου 
Νόμου ,  και οι ετήσιες ώρες  ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5 . (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 
Ν.3850/2010). 
 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

Α/Α Ειδικότητες εργαζομένων 
Αριθμός 

εργαζομένων 
Συντελεστής 

επικινδυνότητας 
Ετήσιες ώρες 

1 
Μόνιμοι -  ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ   

Διοικητικοί 
70 0,4( κατ.Γ΄) 28 

2 
Μόνιμοι & ΙΔΑΧ Εργατοτεχνίτες & 

Καθαριότητα 
180   2,5 (κατ. Β΄) 450 

3 
ΙΔΟΧ υπό πρόσληψη 

Εργατοτεχνίτες& Καθαριότητα 
200 2,5 (κατ. Β΄) 500 

  450 ΣΥΝΟΛΟ  978 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας  

CPV71317210-8 
978 8,239 € 8.058,00 € 

   ΦΠΑ 24% 1.933,92 

   ΣΥΝΟΛΟ: 9.991,92 € 

 
                            

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 
 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

Καλογερία Διονυσία 
 

Προϊσταμένη Τμήματος  
Διοικ. Μέριμνας  

&Ανθρ. Δυναμικού 

 
Κλαμπάνης Διονύσιος  
Προϊστάμενος Δ/νσης 

Διοικητικών  Υπηρεσιών 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/νση : Πλατεία Διονυσίου Σολωμού -1- 
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες: ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
Τηλ. : 2695361333 
 Fax : 2695361333 
e-mail: dimoszak@otenet.gr 
 

 

 
 
Ενέργεια : Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας  
Δήμου Ζακύνθου 2021-2022. 
Προϋπολογισμός:  9.991,92 €  
Κ.Α: 00.6117.014 
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι  
Αρ. Μελέτης :     02   / 2021 
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