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      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                             
       ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ    Απιθμόρ Απόθαζηρ :108 /2022 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 20εο/2022  πλεδξίαζεο ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο -Μεζάλσλ 
 

ΘΔΜΑ : «Ανάθεση για παροτή σπηρεσιών τετνικού ασυαλείας» 

 
ήκεξα ηελ 23ε επηεκβξίνπ  2022 εκέξα Παξαζθεπή  θαη από ώξα 21:00 έσο 23.30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη  θαη θαηόπηλ ηεο έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. ππ’ αξηζκ.20/2022 θαη Αξ. 
Πξση.: 4862/ 19-09-20022,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 13, 
σο θάησζη 
 
 Α. ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ       
1. Σδηληέξεο Αλδξέαο (Ππόεδπορ), 2. Μέιινπ Μαξία, 3. Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4. Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία, 
5. Λίηζαο Κσλ/λνο, 6. νύριαο σηήξηνο, 7. Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, 8. Λαδάξνπ Κσλ/λνο, 9. Κεξακίδαο 
Γεώξγηνο, 10. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 11. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,12. Καξλέδεο ππξίδσλ 
(πξνζήιζε ζην 2

ν
 ζέκα ΖΜ/Γ),13.Αζαλαζίνπ άββαο (Ο θ. Αζαλαζίνπ άββαο δήισζε παξώλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνρώξεζε πξηλ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο) 
 
ΑΠΟΝΣΔ 
1. Θενδσξνπνύινπ νθία, 2. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, 3. Αλδξένπ Υξπζνύια, 4. Παληειήο Βαζίιεηνο, 
5.Μέιινο Ησάλλεο, 6. Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 7. ακπάλεο  Γεκήηξηνο, 8. νύρια ηπιηαλή. 
 
Β. ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ. ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ: 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  Οςδείρ 
ΑΠΟΝΣΔ:  1. Κνηδηάο ηακάηηνο (Κ.Σαθηηθνύπνιεο), 2.  Μνύγηνπ Μαξία  (Κ. Άλσ Φαλαξίνπ), 3. Υαηδίλαο 
Γεώξγηνο  (Κ.Μεγαινρσξίνπ), 4. Λαδάξνπ Διεπζέξηνο (Κ.Λνπηξνπόιεσο),  5. Παπιήο Ησζήθ  (Κ. Κπςέιεο), 
6. Λίιινο ππξίδσλ (Κ.Καξαηδά), 7. Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο  (Κ.Γξπόπεο), 8. Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο  
(Κ.Γαιαηά),  9.  Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο  (Κ.Κνπλνππίηζαο), 10. Νηάλνο Αζαλάζηνο (Κ.Σξνηδήλνο). 
 

 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. 
Κόιιηαο Δπάγγεινο.  
 
Θέκα 9ν                                                                                            Α.ΑΠ: 108/22 
 

ΘΔΜΑ : «Ανάθεση για παροτή σπηρεσιών τετνικού ασυαλείας» 

 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηhλ θ. Μάγεηξα ε 
νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο: 
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«Σύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/η.Α’/02.06.2010),  

«Κύρωζη ηου Κώδικα νόμων για ηην υγεία και ηην αζθάλεια ηων εργαζομένων»  νη 

Ο.Τ.Α., κεηαμύ άιισλ θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο απαζρνινύληαη πελήληα (50) θαη άλσ 

εξγαδόκελνη, ν εξγνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο Τερληθνύ 

Αζθάιεηαο, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αηνκηθήο θαη δεκόζηαο πγείαο γη’απηό θαη είλαη ππνρξεσηηθή ε απαζρόιεζε Τερληθνύ 

Αζθαιείαο.   

 
Εθόζνλ ν Δήκνο καο δελ δηαζέηεη πξνζσπηθό γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο είλαη δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο 

έξγνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ. 4412/2016, αθνύ ε εθηηκώκελε αμία 

ηεο ζύκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. είλαη θαηώηεξε από ην πνζό ησλ 20.000,00 Επξώ.  

Ο ηερληθόο αζθαιείαο κεξηκλά γηα ηελ πξόιεςε ησλ επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ εμάιεηςε ησλ  ζπληειεζηώλ θηλδύλνπ ησλ εξγαηηθώλ 

αηπρεκάησλ, ηελ ελεκέξσζε, ηε δηαβνύιεπζε, ηελ ηζόξξνπε ζπκκεηνρή, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ Έιεγρν επάξθεηαο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο , ηελ 

Εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ησλ ζπλζεθώλ αζθαιείαο, ε ξγαζίαο θαη 

ελεκέξσζεο ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Δήκνπ  θαη ηελ Σύληαμε θαη ππνβνιή ζην Δήκν 

εθζέζεσλ όπνηε απηό δεηείηαη.  Επίζεο , ηελ Υπόδεημε δηθαηνύρσλ εξγαδόκελσλ γηα ηελ 

ρνξήγεζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο  , θαζώο θαη γηα ηε ρνξήγεζε γάιαθηνο. 

Υπόδεημε εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλά δηθαηνύρν ππάιιειν, ηελ  πξνκήζεηα κέζσλ 

θαη εμνπιηζκνύ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αηνκηθώλ κέζσλ 

πξνζηαζίαο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο, θαζώο θαη ηνπο θαλόλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

γεληθώλ απηώλ αξρώλ. 

Ο εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

σο πξνο όιεο ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο, θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πγεία θαη αζθάιεηα ησλ ηξίησλ.  

Ο εξγνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνύ α ζθάιεηαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 1568/85, ηνπ π.δ. 17/1996 θαη ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο 

πνπ νξίδνληαη ζην π.δ. 294/88 "Ειάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηερληθνύ αζθάιεηαο, 

επίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ηερληθνύ αζθάιεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1568/85 Υγηεηλή 

θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ" (138/Α) όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 3850/2010 

(ΦΕΚ 84/η.Α/2.6.2010) «Κύρωζη ηου Κώδικα νόμων για ηην υγεία και ηην αζθάλεια ηων 

εργαζομένων».  

Σύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Νόκνπ 3850/2010, ν εξγνδόηεο δύλαηαη λα επηιέμεη κεηαμύ 

ηεο αλάζεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθαιείαο ζε εξγαδόκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή 

ζε άηνκα εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο ζύλαςεο ζύκβαζεο κε ηηο Εμσηεξηθέο Υπεξεζίεο 

Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΕΞ.Υ.Π.Π) ή ζπλδπαζκό κεηαμύ απηώλ ησλ δπλαηνηήησλ.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Δήκνο, πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο 

ππεξεζηώλ Τερληθνύ Αζθαιείαο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή  άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Η δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο πξνϋπνινγίδεηαη 

ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 2.000 Ευρώ (δει. θαζαξή αμία 2.000 Ευρώ, πιένλ Φ.Π.Α. 24% 

πνζνύ 480,00 Ευρώ), ζπλνιηθή αμία 2.480,00 Ευρώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α) θαη 

ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ίδηνπο πόξνπο ηνπ Δήκνπ.  

 

Τν πνζό ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022» 
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Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, 

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ Τερληθνύ Αζθαιείαο, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή  άπνςε πξνζθνξά κόλν 

βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.  

Η δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο πξνϋπνινγίδεηαη 

ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 2.000 Ευρώ (δει. θαζαξή αμία 2.000 Ευρώ, πιένλ Φ.Π.Α. 24% 

πνζνύ 480,00 Ευρώ), ζπλνιηθή αμία 2.480,00 Ευρώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α) θαη 

ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ίδηνπο πόξνπο ηνπ Δήκνπ.  

 

Τν πνζό ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022. 
 
 

 
 
Ζ παπούζα απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό  :108 /2022 
 
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 
                                     Τπνγξαθή                                                      Τπνγξαθέο 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΑΝΓΡΔΑ ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


