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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Μελέτη : «Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού 
κινδύνου» 
Αριθμ. Μελέτης : 03/2020 
Κ.Α. : 02.70.7413.03  
CPV: 71317210-8 
NUTS: EL652 

    

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  ΊΔΙΟΙ ΠΌΡΟΙ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.984,06 € (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%) 

                 
 
 

       

 
ΤΙΤΛΟΣ: «Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου» 
 
Προϋπολογισμός τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (4.984,06 
€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  
Για το ανωτέρω αναγραφόμενο έργο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Βέλου-Βόχας με Κ.Α. 02.70.7413.03, CPV: 71317210-8, NUTS:EL652 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές 
2. Προϋπολογισμός Συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
  

1.1. Γενική περιγραφή-Προδιαγραφές 
 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ο Δήμος ως εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή 
του γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους. Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται 
αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου 
τομέα. (παρ.1 άρθρο 2 του Ν.3850/2010). 
Η εκτίμηση κινδύνων αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης 
εργασίας στο Δήμο με σκοπό  
α)να εντοπιστούν οι πηγές επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει 
κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων του Δήμου 
β) να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι 
κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν  
γ)να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει 
συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων. 
 
Συγκεκριμένα η μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Βέλου-Βόχας, όπου απασχολούνται εργαζόμενοι, θα περιλαμβάνει: 
 
Α. Καταγραφή των στοιχείων των εγκαταστάσεων. 
1. Περιγραφή και καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του εργασιακού χώρου. 
2. Ανάλυση των φάσεων εργασίας και των λοιπών λειτουργιών για τον εντοπισμό των παραγόντων 
κινδύνου. 
3. Ανάλυση ατυχημάτων που έγιναν τα τελευταία χρόνια και των αναρρωτικών αδειών που είναι 
καταχωρημένα στα αρχεία του Δήμου. 
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Β. 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 : 
1. Τα μηχανήματα και μεταφορικά μέσα και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων. 
2. Τους κινδύνους από την κτιριακή δομή (διάδρομοι, συστήματα αποθήκευσης, απομονωμένες 
θέσεις εργασίας κλπ) 
3. Ποσοτικό προσδιορισμό των φυσικών και χημικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις θορύβου, φωτισμού, μετρήσεις υγρασίας / 
θερμοκρασίας, σκόνης. Παρουσίαση των μεθόδων δειγματοληψίας και μέτρησης καθώς και του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 
4. Την πυρασφάλεια των χώρων εργασίας 
5. Τον βοηθητικό εξοπλισμό (λέβητες κλπ ). 
6. Την ασφάλεια από ηλεκτρολογικής πλευράς. 
7. Άλλες δραστηριότητες ( καθαρισμός, συντήρηση, επισκευές ). 
 
8. Διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στο άγχος ή στην ένταση κατά την εργασία, 
οργανωτικών και εξωτερικών κινδύνων και παράλληλη καταγραφή των υπαρχόντων μέτρων 
ασφαλείας. 
9. Εκτίμηση των πληροφοριών ιατρικής παρακολούθησης και εργατικών ατυχημάτων. 
 
Γ. Αξιολόγηση στοιχείων, συμπεράσματα – προτάσεις. 
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. 
Τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης συγκεκριμένα 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 ΜΑΠ) 
─ 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 κλπ 
 

1.2. Συγκρότηση μελέτης και Παραδοτέα 
 
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:  
 

1. Τεύχος νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας    
2. Μετρήσεις σε θέματα υγιεινής και ασφαλούς εργασίας 
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3. Μελέτη εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου 
4. Σύνοψη μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων 
5. Διαμόρφωση αρχείων και εγγράφων 
6. Γραπτή εκτίμηση του κινδύνου προς τον Δήμο 

 
Τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ θα περιλαμβάνουν : 
α) τεύχος μελέτης με όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία 
β) σε ψηφιακή μορφή το α) σε αρχείο μορφής *.doc και *.pdf   
 
ΑΡΘΡΟ 2ο.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Ν. 4412/2016 

 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),  

 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται μελετητές μηχανικοί με : 
 
α. Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του 
εξωτερικού (παράγραφος ιστ. του Άρθρο 2 περί «Κοινών δραστηριοτήτων μηχανικής» του 
Π.Δ.99/2018 (ΦΕΚ 187Α/05-11-2018)) και άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) ή 
β. Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το 
αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία ή 
γ. Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή 
πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) που σχετίζονται με το αντικείμενο της μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΥ 
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας θα παρέχει το χώρο και τα δεδομένα και στοιχεία που απαιτούνται 
προκειμένου η Ομάδα Έργου του Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες της.   
 
ΑΡΘΡΟ 4ο. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ  
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής.  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αυτό από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέλου-Βόχας από ίδιους πόρους του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 4 της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας και θα περιγράφεται αναλυτικά και στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Δήμου Βέλου-Βόχας. 
 

Υπολογισμός αμοιβής μελέτης σύμφωνα με άρθρα ΓΕΝ.4 της απόφασης 
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

Απασχόληση Μηχανικού με εμπειρία 0-10 ετών:  11ημέρες Χ 300€ X 1,218 4.019,40 

 
 



 5 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά στοιχεία είναι το συμφωνητικό μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Βέλου-Βόχας. 

 
 

Ζευγολατιό 21-Φεβρουαρίου-2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.984,06 € (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%) 

             
 
 

    
 
 

       

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 
Της δαπάνης που απαιτείται για την υλοποίηση της: «Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού 
κινδύνου» 
 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ημέρες) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 1 
Μελέτη «Μελέτη εκτίμησης 
επαγγελματικού κινδύνου» 

Αμοιβή 
ανά ημέρα 

11 300 €   4.019,40 € 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.019,40 € 

Φ.Π.Α. 24%   964,66 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.984,06 € 

  
Ζευγολατιό 21-Φεβρουαρίου-2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελ. 1 από 3 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Ένδειξη εργασιών μελέτης 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 
ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

 1 Μελέτη «Μελέτη εκτίμησης 
επαγγελματικού κινδύνου» 

  

 

 ..............................................................................................  

Οι Προσφέροντες 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών 
επιχειρήσεων)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελ. 2 από 3 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά 
μειοδοσίας) 

Ομάδα Εργασίες 
Δαπάνη ομάδας 
κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση 
(%) 

Δαπάνη 
ομάδας μετά 
την έκπτωση 
(Ευρώ)                        

 1 
Μελέτη «Μελέτη εκτίμησης 
επαγγελματικού κινδύνου» 

4.019,40    

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά 
τη μελέτη 

Σσ= 4.019,40 
Κατά την 
προσφορά 
Σπ= 

 

ΦΠΑ 24,00% x Σσ =   964,66 24,00% x Σπ=  

Σύνολο Σ1 = 4.984,06 Π1 =  

 
Οι Προσφέροντες 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζευγολατιό 21-Φεβρουαρίου-2020 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τ.Υ. & Πολεοδομίας 
 
 

Δημήτριος Πολίτης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελ. 3 από 3 
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