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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει την εργασία για την
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 24 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και
καταθέσουν τις προσφορές τους.

ώρα 11:30 π.μ., να

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ'
όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία (παρ. 1, άρθρου 92, Ν. 4412/2016):
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
ε. Ο τίτλος της μελέτης (Α.Μ. 80/2021)
Επιπρόσθετα με την οικονομική προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν:
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται: «Δεν εμπίπτω στους
λόγους αποκλεισμού της παρ.1, άρθρου 73 του Ν. 4412/2016»,
Β) Φορολογική Ενημερότητα,
Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα,
Δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικό εταιρείας κ.λ.π.)

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
Τμήμα Προμηθειών ή να αποστείλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά στο e-mail που αναφέρεται παραπάνω.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1) Γεν Γραμματέα
2) Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
3) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
4) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
5) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6) Τμήμα Προμηθειών

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Εισηγητής Τμ/ρχης
Διευθυντής
Γεν. Γραμμ.
Εισηγητής

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΤΑΦΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Προϋπολογισμός: 14.609,00 €
Κ.Α. : 00.6142.004
Κωδικός CPV:71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
υγείας και ασφάλειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Αριθμός Μελέτης : 80/2021
Κωδικός Αριθμός : 00.6142.004
Προϋπολογισμός: 14.609,00
€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού
Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/1996) «Μέτρα για την
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση
με τις 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
τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας και δύναται να επιλέξει μεταξύ των
περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας:
 σε εργαζόμενους στην επιχείρηση
 σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή
 σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης
(ΕΞΥΠΠ) ή
 συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 88555/3293/30-9-1988 (ΦΕΚ 721/4-10-1988 τεύχος Β΄) ΚΥΑ
«Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ 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.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της παρ. 1, του άρθρου
1 του ν. 1568/1985» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του
γιατρού εργασίας καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας.
Τέλος σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τεύχος Α΄/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό 14.609,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ
24%), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6142.004 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με ποσό 8.521,92 € και του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022 με ποσό 6.087,08 € .
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες
συμβάσεις (Ν. 4412/2016, Ν. 4281/2014 κλπ.).
Η Συντάξασα
Αικατερίνη Ψαρρά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ–Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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 σελιδοθετείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση
Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων
που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
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,
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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.

2. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3850/2010 ο ιατρός εργασίας έχει τις εξής
συμβουλευτικές αρμοδιότητες:
1.Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους
και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο
ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση
ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2.Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής
και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων,
β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων
εξοπλισμού,
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γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της
διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της
οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα,
καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία,
ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.
3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.
Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
1.Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση
εργασίας τους εφόσον απαιτείται. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και
μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που
ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη
εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των
παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη, διαφυλάσσοντας το Ιατρικό
απόρρητο.
2.Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την
εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί
προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής
της νομαρχίας.
3.Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
4. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για
οποιαδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία.
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5. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο,
όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών & εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά
που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις.
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 ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας
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 παραλαμβάνουν
το βιβλίο υποδείξεων από τον υπεύθυνο που θα ορισθεί σε κάθε εγκατάσταση και θα
καταγράφουν σε αυτό τις σχετικές υποδείξεις. Επιπλέον θα καταθέτουν εγγράφως τις
υποδείξεις για κάθε εγκατάσταση στο πρωτόκολλο του Δήμου, για ενημέρωση των αρμοδίων
υπηρεσιών.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να πληρούνται οι
όροι και προϋποθέσεις για τη σύστασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3850/2010.
Νέα Φιλαδέλφεια
18/5/2021
Η Συντάξασα

Νέα Φιλαδέλφεια
18/5/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αικατερίνη Ψαρρά

Κωνσταντίνος Πλέσσας
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
α/α

3

ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
– Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –Ν.
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ κ.λ.π
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

4

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

5

ΚΕΠ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

1
2

6
7

19
20

Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1ο ΚΑΠΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
2ο ΚΑΠΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΚΑΠΗ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΗΦΗ(ΥΠΟΓΕΙΟ)

21
22
23

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΤΑΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

24

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 21, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΝΕΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 464 & ΑΧΑΡΝΩΝ , Ν.
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΠΙΝΔΟΥ & ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ 467 & ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 11, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 113, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
25Ης Μαρτίου 3, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΟΔΥΣΣΕΩΣ 2 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 154, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΑΜΦΙΣΣΗΣ 59, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
Ν. ΤΡΥΠΙΑ 45, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Ν. ΤΡΥΠΙΑ 31, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 152, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1, Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ & ΣΟΦΟΥΛΗ , Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 26 – ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΤΡΩΑΔΟΣ 2 – ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 83 & ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ ,
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
7ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ,
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ–Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού
Εργασίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.
Για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας και τον καθορισμό
των ωρών απασχόλησής τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων και η
κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην
κατηγορία Β΄ και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5 και
του Ιατρού Εργασίας 0,6.
Το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό του Δήμου ανήκει στην κατηγορία Γ΄ και οι ετήσιες
ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,4 και του Ιατρού Εργασίας 0,4.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
93
200
Μόνιμοι & ΙΔΑΧ
ΙΔΟΧ Kαθαριότητας (8/μηνα)
ΙΔΟΧ ( ασφαλιστικά μέτρα)
ΙΔΟΧ (Κέντρο Κοινότητας & Κοινωνικό
Παντοπωλείο κλπ.)
ΙΔΟΧ (προγράμματα ΕΣΠΑ-Παιδικοί
Σταθμοί)
ΙΔΟΧ (εργαζόμενοι με ασφαλιστικά μέτρα
στο Κοιμητήριο)
ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι)
ΙΔΟΧ (καθαριστές σχολικών μονάδων10/μηνα)
ΙΔΟΧ (πυρασφάλεια-4/μηνα)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

6
12
6
-

24
6
5
27
10

111

8

278

Α)-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαιτούμενες ώρες απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας ανά έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 105 X 2,5 + 6 Χ 2,5 Χ 8/12 = 272,5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: 241 Χ 0,4 + 27 X 0,4 X 10/12 + 10 X 0,4 X 4/12 =106,7
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β΄& Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ = 379,2
Β)-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαιτούμενες ώρες απασχόλησης Ιατρού Εργασίας ανά έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 105 X 0,6 + 6Χ0,6 Χ 8/12 = 65,4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: 241 Χ 0,4 + 27 X 0,4 X 10/12 + 10 X 0,4 X 4/12 =106,7
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β΄& Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ = 172,1
Νέα Φιλαδέλφεια 18 /5/2021
Η Συντάξασα

Νέα Φιλαδέλφεια
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

18/5/2021

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αικατερίνη Ψαρρά

Κωνσταντίνος Πλέσσας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ–Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)

1

Παροχή υπηρεσιών
Τεχνικού
Ασφαλείας
Παροχή υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας

ΩΡΕΣ

379,2

17,00

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(ΕΥΡΩ)
6.446,40

ΩΡΕΣ

172,1

31,00

5.335,10

2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Νέα Φιλαδέλφεια 18 /5/2020
Η Συντάξασα

11.781,50
2.827,50
14.609,00

Νέα Φιλαδέλφεια 18/5/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αικατερίνη Ψαρρά

Κωνσταντίνος Πλέσσας
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