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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Aριθμ. Μελέτης :143/2020 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε 
άτομα εκτός της επιχείρησης  ή της σύναψης σύμβασης με Εξωτερική Υπηρεσία 
Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και 
την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων 
του Δήμου να διαθέτει Τεχνικούς Ασφαλείας και Γιατρούς Εργασίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3580/2010. 
 

Σχετική νομοθεσία 
 
Η νομοθεσία που απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας στις επιχειρήσεις και κατ΄ επέκταση στους ΟΤΑ είναι Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 
84/Α/10) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» σύμφωνα με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διατάξεων με βάση τις οποίες 
υποχρεούται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, να συνάπτει 
σύμβαση με άτομα εκτός επιχείρησης ή με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). 

Επίσης με τον ίδιο νόμο καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του  Τεχνικού 
Ασφαλείας,  τα προσόντα του και το επίπεδο γνώσεων που πρέπει να έχουν.  

Στο Δήμο μας εργάζονται περίπου  430  υπάλληλοι Β΄ κατηγορίας και 
593   υπάλληλοι Γ΄  Κατηγορίας.  

Οπότε οι απαιτούμενες ώρες εργασίας ετησίως του Τεχνικού Ασφαλείας 
είναι    (430 Χ2,5)+( 593 Χ0,4)= 1.312,20 ώρες ετησίως  

                                             
Οι χώροι εργασίας που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αναλύονται ως 

εξής: 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Φιλ. Λίτσα 29 &Αγ. Γεωργίου). 
ΚΕΠ Κεντρικό (Γρ. Γυφτοπούλου 2). 
Σ.ΚΕ.Π.Υ (Αισχύλου 28)  . 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Παπάγου). 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ (Σαρανταπόρου 55-57). 
1Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Ηρ. Αττικού 39). 

2Ο  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Κάλβου 16). 
3Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Κνωσού & Ακαρνανίας). 

4Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( Κίρκης & Μίνωος 8). 
5Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Οιδίποδος 8 και Πρωτέως 20) 
6ο  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ             (Γαλήνης 55) 
7o TΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σοφ. Βενιζέλου 119) 
ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ (Φιλ. Εταιρ. & Τομπάζη ΚΕΠ Κάτω Χαλαν/ίου ( Ιθώμης 
34). 
ΚΕΠ Μετρό (Γρεβενών & Δ. Πλακεντίας ). 

ΚΕΠ Κάτω Χαλανδρίου (Ιθώμης 34) 
ΚΕΠ Πάτημα (Ηρακλείτου 141) το οποίο προβλέπεται να λειτουργήσει 
εντός του 2020. 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ( Δαναΐδων& Αντιγόνης). 
ΚΑΠΗ Κεντρικό  (Καραολή Δημητρίου & 25η Μαρτίου). 
ΚΑΠΗ Κάτω Χαλανδρίου (Ιλιάδος 23). 
ΚΑΠΗ Τούφας (Μεσσηνίας & Ταϋγέτου 19). 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (Αγ. Γεωργίου 30& Αριστείδου ). 
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  «Μ. Βασιλόπουλος» (Παπ. & Αβέρωφ & 
Σόλωνος ). 
Κτήμα Μαμόπουλου (Αγίας Παρασκευής 86) 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Νικόλαος Πέρκιζας» (Λεωφ. Πεντέλης 150) 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Αποστολοπούλου και 
Μυκόνου 19)  
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (Χαϊμαντά και Αριστοτέλους) 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ του Δήμου (Πάροδος Αττικής Οδού και Λεωνιδίου) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (Αναπαύσεως και Τήνου) 

 
 
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Τεχνικός Ασφαλείας θα αφορούν όλους 

τους ανωτέρω χώρους εργασίας και το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων ο οποίος 
τυχόν να διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους. 

 Το άτομο εκτός της επιχείρησης ή η  ΕΞΥΠΠ εκτός από τις ως άνω 
αναφερόμενες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας οφείλει να διεκπεραιώνει τις 
απαιτούμενες διαδικασίες με την επιθεώρηση εργασίας ήτοι: 

 Γραπτή ανάθεση και αποδοχή καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας   
 Πρόγραμμα απασχόλησης  Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις 

και τους χώρους εργασίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου 
 Βιβλία που εκ του Νόμου απαιτούνται για όλες τις εγκαταστάσεις του 

Δήμου 
 Οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτηθεί 
 Διενέργεια εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και σύνταξη 

σχετικής έκθεσης ή και εκθέσεων (βάσει του Π.Δ 17/97 και Π.Δ 
159/99) όπου απαιτείται υπόδειξη των απαιτούμενων ειδών 
ατομικής προστασίας των εργαζομένων όπως αυτά προβλέπονται 
από τη νομοθεσία για τους ΟΤΑ 
 

Το άτομο εκτός της επιχείρησης ή η  ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να διαθέτει όλα   
απαιτούμενα όργανα μετρήσεως, πιστοποιημένα από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου. 
Επίσης θα είναι υποχρεωμένο να διενεργήσει οποιαδήποτε επιπλέον 
μέτρηση υποδειχθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας. 
 
 

Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 
1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση 
του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των 
χώρων εργασίας. 
2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των 
εργαζομένων. 
3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές 
σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό 
σχετικό ζήτημα. 
4. Αν ο εργοδότης ( Δήμαρχος ή o υπεύθυνος εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος του 
σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων) διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις 
και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, 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. 
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Ο προϋπολογισμός της εργασίας για ένα έτος   ανέρχεται σε 19.683,00 €   

πλέον Φ.Π.Α (24%) 4.723,92  € ,ήτοι συνολικό ποσό 24.406,92  €  
Για το έτος  2020 θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου  

τον Κ.Α 00.6117.15 οε 2020 κατά το ποσό των 3.280,5 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 
787,32 ευρώ, ήτοι σύνολο  4.067,82 ευρώ. .  

Για το 2021 , κατά το ποσό των 16.402,5 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 3.936,6 
ευρώ, ήτοι σύνολο 20.339,1 ευρώ.                                              
                                                                                       Χαλάνδρι, 9/10/2020  

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

 
 
 
Aριθμ. Μελέτης : 143/2020 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

 
 
 
Aριθμ. Μελέτης :143/2020  
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας   

 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
Ασφαλείας  

Κατ’ 
αποκ. 

1312,20 15,00 
 

 19.683,00 

      

Σύνολο    καθαρής αξίας          19.683,00 

ΦΠΑ  24%    4.723,92 

Γενικό σύνολο δαπάνης      24.406,92 
                                                                                  
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος/υπηρεσίες.  
 
 

 
 
 
                                                                             Xαλάνδρι, 9/10/2020 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

 
 
 
Aριθμ. Μελέτης : 143/2020 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

 
 
 
Aριθμ. Μελέτης : 143/2020 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας  

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

              Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση εργασίας σε άτομα εκτός της 
επιχείρησης ή σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την 
εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από 
τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου να διαθέτει Τεχνικούς Ασφαλείας 
και Γιατρούς Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 και για χρονικό 
διάστημα ενός έτους   από την ημερομηνία θεώρησης των βιβλίων από την 
Επιθεώρηση Εργασίας. 
Προϋπολογισμός για ένα έτος   ανέρχεται σε 19.683,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
4.723,92 ευρώ, ήτοι σύνολο: 24.406,92 ευρώ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

               Η εκτέλεση της εργασίας διέπετε από τις διατάξεις: 
α)    Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α/8-6-2006)  
άρθρο 209.  
β)    Με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
γ)    Την ετήσια εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου 
στο Κ.Α  00.6117.15  ποσού 16.000,00 €  
ε) Το ΠΔ 80/2016 ΄΄ Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες΄΄( ΦΕΚ 145/τ. 
Α/2016).    
στ) Του νόμου 3850/2010. 
ζ) Η αριθμ. 50067/28 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3952/10.11.2017) 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
             Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Τιμολόγιο προσφοράς 
2. Προϋπολογισμός προσφοράς 
3. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Το Τιμολόγιο μελέτης 
6. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
7. Η τεχνική έκθεση 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Προσόντα τεχνικού ασφάλειας 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το 
είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: 

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το 
αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική 
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διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής 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 την 
κείμενη νομοθεσία, 

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.), 

δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης 
αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων 
σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη. 

2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για 
τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, 
για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και 
για τους τεχνικούς της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή. 

3. Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα 
επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας 
τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 που εκτελείται από τα αρμόδια 
Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η 
προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής: 

α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα 
έτος, 

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία 
έτη. 

4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή 
πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί 
ασφάλειας. 

5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, 
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων 
(Σ.Υ.Α.Ε.), καθορίζεται το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του 
τεχνικού ασφάλειας, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της 
δραστηριότητας της επιχείρησης. Με τα προεδρικά διατάγματα αυτά είναι δυνατή η 
τροποποίηση των άρθρων 10, 12 και 13 του παρόντος. 

6. Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο 
σε Τεχνικούς Ασφαλείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική Βάση 
καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφαλείας του ΟΠΣ –ΣΕΠΕ ( ΦΕΚ 
3952/10.11.2017) (σχετική βεβαίωση) ΦΕΚ 2404/25.6.2018 , τεύχος Β΄. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
        Η διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας θα είναι για ένα (1) έτος  από  την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 Το άτομο εκτός της επιχείρησης ή η ΕΞΥΠΠ που θα παρέχει υπηρεσίες 
τεχνικού ασφαλείας για περίπου 1023  άτομα  ( τακτικό προσωπικό, προσωπικό 
ΙΔΟΧ, ωφελούμενοι του κοινωφελούς προγράμματος της πρόσκλησης 4/2020 του 
ΟΑΕΔ)  θα απασχολείται για τουλάχιστον   1.312,20 ώρες/ έτος  στις 
εγκαταστάσεις και τους  χώρους εργασίας του Δήμου ως εξής. 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Φιλ. Λίτσα 29 &Αγ. Γεωργίου). 
ΚΕΠ Κεντρικό (Γρ. Γυφτοπούλου 2). 
Σ.ΚΕ.Π.Υ (Αισχύλου 28)  . 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Παπάγου). 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ (Σαρανταπόρου 55-57). 
1Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Ηρ. Αττικού 39). 
2Ο  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Κάλβου 16). 

3Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Κνωσού & Ακαρνανίας). 
4Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( Κίρκης & Μίνωος 8). 

5Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (Οιδίποδος 8 και Πρωτέως 20) 
6ο  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ             (Γαλήνης 55) 
7Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΞΗΣ ( ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119) 

ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ (Φιλ. Εταιρ. & Τομπάζη ΚΕΠ Κάτω Χαλαν/ίου ( Ιθώμης 
34). 

ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ ( Γρεβενών και Δ. Πλακεντίας) 
ΚΕΠ Κάτω Χαλανδρίου ( Ιθώμης 34) 
ΚΕΠ Πάτημα ( Ηρακλείτου 141) το οποίο προβλέπεται να λειτουργήσει 
εντός του 2020. 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ( Δαναΐδων& Αντιγόνης). 
ΚΑΠΗ Κεντρικό  (Καραολή Δημητρίου & 25η Μαρτίου). 
ΚΑΠΗ Κάτω Χαλανδρίου (Ιλιάδος 23). 

ΚΑΠΗ Τούφας (Μεσσηνίας & Ταϋγέτου 19). 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (Αγ. Γεωργίου 30& Αριστείδου ). 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  «Μ. Βασιλόπουλος» (Παπ. & Αβέρωφ & 
Σόλωνος ). 
Κτήμα Μαμόπουλου (Αγίας Παρασκευής 86) 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Νικόλαος Πέρκιζας» (Λεωφ. Πεντέλης 150) 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Αποστολοπούλου και 
Μυκόνου 19)  

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (Χαϊμαντά και Αριστοτέλους) 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ του Δήμου (Πάροδος Αττικής Οδού και Λεωνιδίου) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (Αναπαύσεως και Τήνου) 
 
 
 
  Ο συμβατικός χρόνος  θα είναι για ένα έτος και 1.312,20 ώρες  και θα 

αποδεικνύεται από παρουσιολόγιο που θα υπογράφεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας 
και το Γενικό Διευθυντή . 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
               

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την  
εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων 
από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου να διαθέτει Τεχνικούς 
Ασφαλείας και Γιατρούς Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3850/2010 

 
 
 



 12

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

       Η δαπάνη αποθήκευσης και φύλαξης των συσκευών μέτρησης κλπ,  βαρύνει 
τον ανάδοχο. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

       Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που θα ισχύον κατά την έκδοση 
του τιμολογίου. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

       Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο 
της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έγκριση 
παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 
εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, για 
την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 
       Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε ¨εις ολόκληρον¨ 
υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, 
ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
       Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ 
μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
       Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο 
οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να 
καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
              Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση και από τις διατάξεις του Νόμου 3850/2010 και  του 
Ν. 4412/16 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της  υπηρεσίας, καλείται με 
ειδική πρόσκληση του Δημάρχου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή 
τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 
       Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την 
αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη 
των δέκα ημερών. 
      Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της 
εργασίας. 
     Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή. 
     Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική 
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 
από εισήγηση της  υπηρεσίας. 
    Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε 
τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, εργασιών, για χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΠΤΩΧΕΥΣΗ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Αν αποβιώσει ο ανάδοχος μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας  η 
σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης από διαφυγόν 
κέρδος ή οποιαδήποτε αποθετική ζημία. 
       Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου, 
οι κληρονόμοι του δικαιούνται να διορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη 
αντίκλητο ή πληρεξούσιο, για να παραστεί εκ μέρους τους στη διαδικασία της 
εκκαθάρισης της σύμβασης. 
       Είναι δυνατό όμως να ανατεθεί στους κληρονόμους η συνέχιση και η 
αποπεράτωση της εργασία, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην  υπηρεσία ο 
αντίκλητος των κληρονόμων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από 
το θάνατο του αναδόχου. 
      Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον οι 
κληρονόμοι αναλάβουν με συμβολαιογραφική δήλωση όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου. 
      Εάν λυθεί η σύμβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή μετά την 
υπογραφή της σύμβασης αλλά πριν από την έναρξη της εκτέλεσης της 
εργασίας, αποδίδονται στους νομίμους κληρονόμους του η κατατεθείσα 
εγγύηση και τα έξοδα δημοπρασίας που είχε καταβάλει ο αποθανών. 
      Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν διορίσουν εμπρόθεσμα αντίκλητο ούτε 
υποβάλουν αίτηση για τη συνέχιση της προμήθειας, διαπιστώνεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου η αυτοδίκαια λύση της σύμβασης, μετά την 
κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόμους ή στον αντίκλητο του 
αποβιώσαντος, ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της σύμβασης. 
       Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την 
καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζημία. 
 
2. Εάν ο ανάδοχος της εργασίας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου 

ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες  η κοινοπραξία έναντι του Δήμου 
θεωρείται λυμένη και η συμβατική σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά με το 
δεύτερο κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του θανόντος.  Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι 
από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται 

    μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν έναντι του Δήμου όλα τα συμβατικά  
     δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος. 
            Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες, η  
  κοινοπραξία λύνεται και η σύμβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο 
μέλος, που αναλαμβάνει έναντι του Δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος. 
            Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία 
έναντι του Δήμου συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Αν όμως κηρυχθούν σε 
πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα 
εκτέλεση της σύμβασης, ο Δήμος μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει 
διαλυμένη τη σύμβαση.  

 
                                      Χαλάνδρι, 9/10/2020 

 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 
 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

                 EΥΔΟΞΙΑ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ 

 


