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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η
σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την
αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις
του άρθρου 6 του ν. 2527/1997)με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες. (άρθρο 12 παρ.10
του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν.4304/2014, ΥΠ.ΕΣ.
εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012)
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών
σε φυσικό πρόσωπο εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών του τεχνικού
ασφαλείας για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού όπως περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15
του Ν.3850/2010. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη
ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών
εργασίας με το εξής αντικείμενο :
1. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές – εγγράφως για θέματα
σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
2. Είναι υποχρεωμένος για την τήρηση ειδικού βιβλίου υποδείξεων (αρ. 14, Ν.
3850/2010).
3. Είναι υποχρεωμένος για την τήρηση ειδικού βιβλίου εργατικών ατυχημάτων (αρ.
43, παρ. 2β, Ν. 3850/2010).
4. Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για
την ασφάλεια των εργαζομένων (αρ 43, παρ. 1α, του Ν. 3850/2010 ).
5. Τήρηση καταλόγων με τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε επικίνδυνους
παράγοντες - φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς (αρ. 38, παρ. 3ε, Ν.3850/2010 ).
6. Λήψη μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας
μέσων εξοπλισμού.
7. Ενημέρωση, κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα
ασφάλειας και υγείας (αρ. 47 & 48, Ν. 3850/2010).
8. Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας και τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού
κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
9. Συνεργάζεται για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (άρθρο 38, παρ. 2δ του
Ν. 3850/2010 και ΥΑ 53361/2006) και επίβλεψη της ορθής εφαρμογής τους (αρ. 42,
παρ.6γ, Ν. 3850/2010).
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10. Συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και
εγκαταστάσεων (αρ. 42, παρ. 6στ, Ν 3850/2010).
11. Τήρηση βιβλιαρίου προληπτικού ελέγχου και συντήρησης κάθε εξοπλισμού που
διαθέτει τέτοιο βιβλιάριο (αρ. 4α, παρ. Ι, παρ. 2.20, Π.Δ 395/94, όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ 89/99 και το Π.Δ 304/2000).
12. Είναι υποχρεωμένος για την τήρηση του επιχειρησιακού απόρρητου. Τόπος
εκτέλεσης του έργου θα είναι οι χώροι εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου, όπως
φαίνονται στο επισυναπτόμενο ΕΝΤΥΠΟ 2 της Επιθεώρησης Εργασίας
Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15 του
Ν.3850/2010. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ
επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.
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 γενικότερα της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
β) ελέγχει
- την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία
τους
- καθώς και την ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν
από την εφαρμογή τους
- και επίσης επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους
αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. (παρ.2
άρθρο 14 Ν.3850/2010)
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. (παρ.1 άρθρο 15
Ν.3850/2010)
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. (παρ.2 άρθρο 15 Ν.3850/2010)
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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. (παρ.3 άρθρο 15 Ν.3850/2010)
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. (παρ.4 άρθρο 15 Ν.3850/2010)
Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. (παρ.5
άρθρο 15 Ν.3850/2010)
Αιγίνιο, 26/02/2021
Συντάχθηκε
Ο Πρ/νος ΤΤΕ
Δούρος Κωνσταντίνος
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών
εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού
και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας. Το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό
του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού ανήκει στη Γ και B κατηγορία επικινδυνότητας αντίστοιχα και
οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,4 και 2,5 αντίστοιχα.
Μονάδα
Μέτρησης

Α/Α

Περιγραφή

1

Παροχή
υπηρεσιών
τεχνικού
ασφαλείας

Εργαζόμενοι
διοικητικοί

2

Παροχή
υπηρεσιών
τεχνικού
ασφαλείας

Εργαζόμενοι
εργατοτεχνίτες

Τιμή
Ωριαία
Ποσότητα Μονάδας Αποζημίωση
(€)
64
0,4
18

105

2,5

18

Σύνολο καθαρής αξίας
Απολογιστικές δαπάνες (εκτυπώσεις, βιβλία επιθεώρησης κ.λ.π.)
Τελικό Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο δαπάνης

Δαπάνη
460.80€

4.725,00€

5.185,80€
56,13€
5.241,93€
1.258,07€
6.500,00€

Η αναφερόμενη τιμή ωριαίας αποζημίωσης διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που
έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές παροχής υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη ότι
η παροχή των υπηρεσιών θα αναφέρεται σε τέσσερα διαφορετικά γεωγραφικά
σημεία (Αιγίνιο, Κολινδρός, Κίτρος, Μακρύγιαλος) και σε διαφορετικούς χώρους
του κάθε σημείου (αμαξοστάσια, ΚΕΠ, γραφεία διοίκησης, σημεία αντλιοστασίων
και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ΕΕΛ κ.λ.π.) και τις μεγάλες μεταξύ
τους αποστάσεις.
Αιγίνιο, 26/02/2021
Θεωρήθηκε
Ο Πρ/νος Δ/κών Υπηρεσιών

Συντάχθηκε
Ο Πρ/νος ΤΤΕ

Γκέκας Θωμάς
Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ

Δούρος Κωνσταντίνος
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ

7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Aριθμ. Μελέτης : 4/2021

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών
τεχνικού ασφαλείας για το
Δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Συγγραφή υποχρεώσεων

8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Aριθμ. Μελέτης : 4/2021

ΣΥΓΓΡΑΦΗ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1
ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
 Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)»
 Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Το Π.Δ. π.δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση
της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»
 Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ
120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
 Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/02-06-2010) «Κύρωση του κώδικα
νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων»
 Το Ν. 4144/2013 Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία (άρθρο 36)
 Το με αρ. πρωτ. 2456/246/29-1-2013 έγγραφο του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής
ασφάλειας & πρόνοιας, σχετικά με την απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε
επιχειρήσεις Γ κατηγορίας
 Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού
ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας
για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν.
1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
 Το με αρ. πρωτ. 131289/1988 έγγραφο του Υπ. Εργασίας σχετικά με ανακοίνωση
δημοσίευσης του π.δ 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας

9






και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν.
1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/τ.Α`/18.10.1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
όπως συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Ν. 3144/2003, για την Υγιεινή και
ασφάλεια των Εργαζομένων
Το Π.Δ. 17/1996 (Φ.Ε.Κ 11/Α/1996) «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
89/391/EOK και 91/383/EOK»
Την Κ.Υ.Α. 88555/3293/30.09.1988 (ΦΕΚ 721/τ.Β’/4-10-1988) Υγιεινή και ασφάλεια
του προσωπικού του ∆ημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α.
Λοιπές συναφείς νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

ΆΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη
ΑΡΘΡΟ 3 ο
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΈΑ
Ο Δήμος οφείλει για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού
Ασφαλείας, να θέτει στη διάθεσή του το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους,
εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα.
ΑΡΘΡΟ 4o
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση των εργασιών και την υποβολή των απαιτούμενων από τον
νόμο δικαιολογητικών υποχρεούται να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πύδνας
– Κολινδρού για την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας.
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, ξεκινούν από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και λήγουν στις 31-12-2020.
Ο ανάδοχος είναι καθ΄ ολοκληρία υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής
και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
που θα χρησιμοποιήσει όπως και της πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.
Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής, ούτε εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο
72 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 5 ο
ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΤΙΜΏΝ
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Στο
ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
ΆΡΘΡΟ 6 ο
ΚΑΛΉ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.
H παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας, θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή
παραλαβής εργασιών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται και ο ανάδοχος.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
όπως ισχύει. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 7o
ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ
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Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί
την οικονομική του προσφορά. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους ισχύοντες φόρους,
τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.
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. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που
ορίζονται από τη νομοθεσία.
Η πληρωμή θα διενεργείται απολογιστικά, έναντι των ωρών που πραγματικά παρείχε για τις
συγκεκριμένες υπηρεσίες και βάσει του πραγματικού αριθμού του προσωπικού του Δήμου,
με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά τη βεβαίωση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης, και την
έκδοση του τιμολογίου, καθώς και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται.
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις «περί οικονομικής διοικήσεως και λογισμικού των Δήμων και Κοινοτήτων». Για την
είσπραξη της αμοιβής ο ανάδοχος θα υποβάλλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8o
ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και οι λοιπές
ισχύουσες διατάξεις.

Αιγίνιο, 26/02/2021
Θεωρήθηκε
Ο Πρ/νος Δ/κών Υπηρεσιών

Συντάχθηκε
Ο Πρ/νος ΤΤΕ

Γκέκας Θωμάς
Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ

Δούρος Κωνσταντίνος
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Aριθμ. Μελέτης : 4/2021

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών
τεχνικού ασφαλείας για το
Δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Έντυπο Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών
τεχνικού ασφαλείας για το
Δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Aριθμ. Μελέτης : 4/2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μονάδα
Μέτρησης

Α/Α

Περιγραφή

1

Παροχή υπηρεσιών
τεχνικού
ασφαλείας

2

Παροχή υπηρεσιών Εργαζόμενοι
τεχνικού
εργατοτεχνίτες
ασφαλείας

Εργαζόμενοι
διοικητικοί

Τιμή
Ωριαία
Ποσότητα Μονάδας Αποζημίωση
(€)
64
0,4

105

Δαπάνη

2,5

Σύνολο καθαρής αξίας
Απολογιστικές δαπάνες (εκτυπώσεις, βιβλία επιθεώρησης κ.λ.π.)
ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο δαπάνης

Αιγίνιο, ……/……./2021
Ο Προσφέρων
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