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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας &
εκπόνηση μελέτης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (Μ.Ε.Κ.)
Ο τεχνικός ασφάλειας θα παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και των εργαζομένων,
καθώς και σε θέματα σχετικά και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές
υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας θα τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο του Δήμου, το οποίο
σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να
λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ειδικότερα, οι βασικές υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας:
Είναι συμβουλευτικές:
α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων διαδικασιών λειτουργίας, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού,
επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία
τους, καθώς και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την
εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
και των εργαζομένων, καθώς και της πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους
αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
•
Αφορούν στην επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, όπου ο τεχνικός ασφάλειας έχει
υποχρέωση:
α) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, 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.
•

Αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, όπου ο τεχνικός
ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) Να μεριμνά, ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του
επαγγελματικού κινδύνου, που συνεπάγεται η εργασία τους,
β) Να καταρτίζει (και σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας) και να συμμετάσχει στην εφαρμογή
των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας. Η συχνότητα των εκπαιδευτικών ομιλιών για τα θέματα αυτά συναρτάται με το
μέγεθος του Δήμου και τη φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Επίσης, για την εκπαίδευση
και ενημέρωση του προσωπικού, ο τεχνικός ασφαλείας θα διανείμει οδηγίες ασφαλούς εργασίας
που επίσης, τόσο ο αριθμός τους, όσο και το περιεχόμενο θα εξαρτώνται από το μέγεθος του
Δήμου και από την φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Στόχος, είναι οι οδηγίες να
καλύπτουν τις βασικές δραστηριότητες και τους κυριότερους κινδύνους του Δήμου.
•

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του τεχνικού
ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Δήμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα
κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά τις επισκέψεις αυτές ο τεχνικός ασφαλείας
θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που θα οριστεί σε κάθε εγκατάσταση του Δήμου, όπου
θα συζητούνται τα παραπάνω θέματα και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις.

•

Ο τεχνικός ασφαλείας θα αναλάβει όλη την διαδικασία υποβολής των σχετικών
δικαιολογητικών στις αρμόδιες Τεχνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας.

•

Αφορούν στην εκπόνηση Μελέτης Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
(Μ.Ε.Κ.) για το Δήμο Ν.Προποντίδας.

Πεδίο εφαρμογής Μ.Ε.Κ.
Η γραπτή εκτίμηση θα αναφέρεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ν.Προποντίδας, όπου
απασχολούνται οι εργαζόμενοι.
Περιεχόμενο.
Η Μελέτη Γραπτής Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου στις εγκαταστάσεις του Δήμου μας,
θα περιλαμβάνει:
1. Την καταγραφή των στοιχείων των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα:
α) Περιγραφή/καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του εργασιακού χώρου. Ανάλυση
των φάσεων εργασίας και των λοιπών λειτουργιών, για τον εντοπισμό των παραγόντων
κινδύνου.
β) Ανάλυση ατυχημάτων που έγιναν τα τελευταία χρόνια και των αναρρωτικών αδειών, που
είναι καταχωρημένα στα αρχεία του Δήμου.
2. Την καταγραφή των πηγών κινδύνου. Η εκτίμηση κινδύνου θα διεξαχθεί ξεχωριστά
για κάθε θέση εργασίας και θα καλύπτει όλους τους προκύπτοντες από την εργασία
κινδύνους, οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι και όλους τους χώρους εργασίας
εξετάζοντας :
α)Τα μηχανήματα και μεταφορικά μέσα και τους πιθανούς κινδύνους, για την υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων.
β) Τους κινδύνους από την κτιριακή δομή (διάδρομοι, συστήματα αποθήκευσης, απομονωμένες
θέσεις εργασίας κ.λ.π.).
γ) Ποσοτικό προσδιορισμό των φυσικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις :
•
θορύβου,

φωτισμού,
υγρασίας,
•
βιολογικών παραγόντων (εφόσον κρίνεται αναγκαίο).
δ) Την πυρασφάλεια των χώρων εργασίας.
ε) Τον βοηθητικό εξοπλισμό (λέβητες, αεροσυμπιεστές κ.λ.π.).
στ) Την ασφάλεια από ηλεκτρολογικής πλευράς.
ζ) Άλλες δραστηριότητες ( καθαρισμός, συντήρηση, επισκευές).
η) Διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στο άγχος ή στην ένταση κατά την εργασία,
οργανωτικών και εξωτερικών κινδύνων και παράλληλη καταγραφή των υπαρχόντων μέτρων
ασφαλείας.
θ) Εκτίμηση των πληροφοριών ιατρικής παρακολούθησης και εργατικών ατυχημάτων.
•
Την παρουσίαση των μεθόδων δειγματοληψίας και μέτρησης, καθώς και του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
•
Την αξιολόγηση των στοιχείων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την κατάθεση
προτάσεων.
Παρουσίαση των συμπερασμάτων και αναφορά των μέτρων και μέσων πρόληψης που πρέπει να
ληφθούν και των ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων σε
όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης θα περιλαμβάνουν
συμπεράσματα και προτάσεις για :
• Τον εργασιακό χώρο (σήμανση χώρου εργασίας, διάταξη μηχανών και εξοπλισμού, διάδρομοι
κυκλοφορίας ανθρώπων και οχημάτων, έξοδοι κινδύνου).
• Τα είδη / υλικά που αποθηκεύονται (κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων, απαιτούμενα
μέσα ατομικής προστασίας).
• Τις μηχανές και τον λοιπό εξοπλισμό (προστατευτικές διατάξεις, ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις ).
• Την υποδομή σε θέματα υγιεινής ( χώροι υγιεινής, χώροι ανάπαυσης, πρώτες βοήθειες).
• Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (χώροι και δραστηριότητες για τις οποίες απαιτούνται και
προδιαγραφές των Μ.Α.Π.).
• Τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τη νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
αποδεικνύοντας στις αρμόδιες αρχές ότι, έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι σχετικοί με την εργασία
παράγοντες και τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων,
• Την ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, όπως πυρκαγιά, σεισμός,
ατύχημα κ.λ.π.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
•
•
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ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
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ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TIMH TEM.

ΤΙΜΗ

1

11.511,00 €

11.511,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.511,00 €
2.762,64 €
14.273,64 €

Το συνολικό κόστος της εργασίας του θέματος είναι 14.273,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 263 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής επιτροπής και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 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
417
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες και τα
παρακάτω δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την 14/08/2018.
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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) φυσικά πρόσωπα, αβ) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
αγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ)(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Μεταγενέστερες προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

