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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, έχοντας υπόψη:
•
•
•
•
•
•
•
•

το άρθρο 7 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’) που αντικατέστησε το άρθρο 18 του
Ν.1069/1980
το Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ 191/Α’)
το με αριθ.πρωτ. 9607/15.02.2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
/Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Δ/νση Εσωτερικών/Τμήμα Προσωπικού
το Ν.3919/2011 άρθρα 8 παρ.1 & 9 παρ.1
την παρ.6 του άρθρου 18 του Π.Δ 226/1992(ΦΕΚ 120/Α’-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ
30/α’/93) σχετικά με την αμοιβή του διαχειριστικού ελέγχου όπως αυτή καθορίζεται με
ελεύθερη συμφωνία των μερών.
Το Ν.4412/2016
Την υπ’αριθμ. 17/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ: 6Η7ΩΟΕΠΛ-ΓΚ6)
Τις ανάγκες τις Επιχείρησης για την παροχή Τεχνικού Ασφαλείας της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για ένα έτος.

Περιγραφή Παροχής Υπηρεσίας του Τεχνικού Ασφαλείας
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. Πιο
συγκεκριμένα:
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, (παρ.1 άρθρο 14 Ν.3850/2010).
Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας,
οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον
εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας
και μόνο. (παρ.4 άρθρο 20 Ν.3850/2010) Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας δεν
θίγουν την αρχή της ευθύνης το εργοδότη, (παρ.3 άρθρο 42 Ν.3850/2010).
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

ΑΔΑ: ΨΛΛ0ΟΕΠΛ-ΠΡΦ

21PROC008202912 2021-02-26

• 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 αντιμετώπισης 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.ι άρθρο 15Ν.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) 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 απασχόλησης 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 αρμοδιότητας του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο
καταγγελίας της σύμβασης του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας
πρέπει να είναι αιτιολογημένη, (παρ.4 άρθρο 15Ν.3850/2010). Ο τεχνικός ασφάλειας
έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, (παρ.5 άρθρο 15Ν.3850/2010).
Η ΔΕΥΑ Καλύμνου προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω υπηρεσίες, σύμφωνα με τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. του έτους 2021 (Κ.Α. 61,01,99,05 και 54.00)
ανέρχεται στο ποσό των : 7.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
CPV:71317210-8
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας θα γίνει με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης μετά την υποβολή και το άνοιγμα των σφραγισμένων προσφορών οι
οποίες θα κατατεθούν στη γραμματεία της ΔΕΥΑΚ έως την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021
και ώρα 14:00μ.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά και θα προταχθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καλυμνίων.
Πληροφορίες θα παρέχονται από τη Διοικητική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 22430-59534,
αρμόδια υπάλληλος Γλυνάτση Καλλιόπη.
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Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ. Το χρονικό διάστημα παροχής
των υπηρεσιών είναι ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον
οποίο βαρύνει τη ΔΕΥΑΚ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση του τιμολογίου και των
απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

Μικές Αντ. Ρήγας

