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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2022
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
«ΠΑΡΟ ΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ ΕΧΝΙΚΟ Υ ΑΣ ΦΑΛΕ ΙΑΣ»
Προϋπολογισμός : 850,00 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
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ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο μελέτης
Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού
Ασφαλείας(CPV:71317210-8), σύμφωνα με τo άρθρο 13 και τις διατάξεις του
Ν. 3850/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την κάλυψη των αναγκών
της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της παροχής
υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις:
1. Του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α').
4. Του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των
λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
5. Του άρθρου 4 του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων».
6. Του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), άρθρο 12 παρ.10 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Του Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των
Εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
9. Το ΦΕΚ 405/29-3-05 περί συστάσεως της Δ.Ε.Υ.Α. Γαζίου.
10. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Γαζίου ΦΕΚ 1538/276-2011, Τεύχος Δεύτερο.
11. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΦΕΚ
1388/30-5-2014, Τεύχος Δεύτερο.
12. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΦΕΚ
1818/25-5-2017, Τεύχος Δεύτερο.
13. Την υπ’ αριθ. 297/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μαλεβιζίου που αφορά τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ.
14. Της παρούσας μελέτης
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Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης
προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:






συμβάσεως

που

θα

Το συμφωνητικό
Η παρούσα Μελέτη
Η Οικονομική Προσφορά.
Το τιμολόγιο προσφοράς.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 4ο : Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών
Ο Προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00) χωρίς Φ.Π.Α. για την παροχή
υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.
Μαλεβιζίου.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και
καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του 2022 της ΔΕΥΑΜ, σε βάρος του
κωδικού Κ.Α.:61.98.99 και με πρόβλεψη για την κάλυψη ποσού από τον
αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του έτους 2023.
Άρθρο 5ο : Διάρκεια συμβάσεως
Η Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή
της σύμβασης.
Η Δήλωση/ γνωστοποίηση των στοιχείων για το νομικό καθεστώς ΕΞ.Υ.Π .Π.,
την έδρα, τον νόμιμο εκπρόσωπο, είδος προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς
και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στον Ν. 3850/2010, άρθρο 9, ανήκει
στις υποχρεώσεις του Αναδόχου.
Επισημαίνεται ότι, η σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως στην περίπτωση
που ο Ανάδοχος είναι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΞ .Υ .Π .Π.) του
άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, και ανακληθεί η σχετική άδεια λειτουργίας από
τις αρμόδιες αρχές.
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Δρ.-Μηχ., Διπλ/χος Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης, MSc

ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΜ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ MSc
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ
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ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρ θρο 1 ο : Αντικείμε νο της σύμβασης
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου με έδρα της το
Γάζι, οδός Ελ. Βενιζέλου 115, προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση
Παροχής Υπηρεσιών ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 και
τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με
απευθείας ανάθεση μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, μόνο βάσει της τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με
το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 2ο: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ο Προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00) χωρίς Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών
του Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και
καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του 2022 της ΔΕΥΑΜ, σε βάρος του
κωδικού Κ.Α.:61.98.99 και με πρόβλεψη για την κάλυψη ποσού από τον
αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του έτους 2023.
Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ
€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV : 71317210 -8)

ΤΕΧΝΙΚΟΥ

850,00

ΑΡΘΡΟ 3ο : Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις - Προσόντα Συμμετεχόντων.
Στοιχεία - Κατάταξη Επιχείρησης
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Η ΔΕΥΑΜ κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα έχει στο δυναμικό της συνολικά
25 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 11 απασχολούνται στον Τεχνικό τομέα
και οι 14 στον Διοικητικό Τομέα.
Λόγω δε της δραστηριότητάς της και της φύσεως των εργασιών της
κατατάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3850/2010 στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β΄» όσον αφορά το προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών και στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γ΄» όσον αφορά το προσωπικό του διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α.1. Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας
Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα υπάγεται απευθείας στην Διοίκηση της επιχείρησης
και οι αρμοδιότητες του έναντι της ΔΕΥΑΜ θα είναι συμβουλευτικές.
Ταυτόχρονα θα έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται από τις
διατάξεις του Ν. 1568/1985 και Ν. 3850/2010 ‘’ υγιεινή και ασφάλεια
εργαζομένων ‘’ το Π.Δ. 294/1988, τον Ν.2224/1994 και το Π.Δ. 17/1996
εναρμόνισης με την οδηγία 89/391 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα
έχουν ως εξής :
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις αριθ. 14 και 15 του Ν.3850/2010.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές,
γραπτά ή προφορικά , σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της
εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το
οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης
έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που
καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και
συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων λειτουργικών 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 των λειτουργικών διαδικασιών.
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από
τη λειτουργία τους, καθώς και των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από
την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας
σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση του
Δήμου – Δ.Ε.Υ.Α.
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Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει
υποχρέωση:
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 σελιδομετρείται 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
διεύθυνση της επιχείρησης.
3. 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,
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.
4. 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,
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β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης
των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
5. 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.
6. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
Α.2. Προσόντα-Ειδικότητες Τεχνικού Ασφαλείας - Δικαίωμα συμμετοχής
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010 και τον κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας της Επιχείρησης, οι επιτρεπόμενες ειδικότητες Τ.Α είναι οι εξής:
-

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

-

Μηχανολόγος
Μηχανικός

-

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι

-

Τμήματος Μηχανολογίας,
Ενεργειακής Τεχνικής

Μηχανικός,

Ηλεκτρολόγος

Τμήματος

Μηχανικός,

Πολιτικός

Ηλεκτρολογίας,

Τμήματος

Να έχει τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία για την κατηγορία Π.Ε. και πενταετή για
την κατηγορία Τ.Ε., που υπολογίζεται από την κτήση πτυχίου.
Προκειμένου να καλυφθούν όλοι οι τομείς δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜ, το
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος θα πρέπει να
προσφέρει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε καθεμία από τις παρακάτω
κατηγορίες ειδικοτήτων ταυτόχρονα:
1η κατηγορία απαιτούμενων ειδικοτήτων : Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
2η κατηγορία απαιτούμενων ειδικοτήτων : Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός.
Α.3. Συνεργασία τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση
του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των
χώρων εργασίας. Επίσης οφείλουν, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον
αντιπρόσωπο των εργαζομένων και 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.
(άρθρο 20 Ν.3850/2010)
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Α.4. Εγκαταστάσεις
Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΜ, τις οποίες ο Τεχνικός Εργασίας θα επισκέπτεται,
προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του είναι τα εξής :
1. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑ
Μαλεβιζίου.
2. Αντλιοστάσια Λυμάτων στα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
3. Συνεργεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Η/Μ Εξοπλισμού
5. Γεωτρήσεις –Αντλιοστάσια Ύδρευσης, Δεξαμενές.
6. Γραφεία και Αποθήκες Υλικών ΔΕΥΑΜ.
Α.5. Χρόνος Απασχόλησης
1. Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας θα κατανεμηθεί κατά
μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγείας και
Ασφάλειας των Εργαζομένων ή του εκπροσώπου των εργαζομένων για
την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Η ανάθεση της εργασίας θα έχει
χρονική διάρκεια ενός (1 ) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.
2. Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό των
ελάχιστων ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των
εργαζομένων στην Επιχείρηση και η κατηγορία επικινδυνότητας της
εργασίας.
Ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας στην
Δ.Ε.Υ.Α.Μ ανέρχεται σε 33,10 ώρες, οι οποίες αναλυτικά είναι οι εξής:
Για το Διοικητικό Προσωπικό ( Γ’ κατηγορία ) 14 εργαζόμενοι χ 0,4 ώρες ανά
εργαζόμενο, είναι 5,60 ώρες ετησίως.
Για το Τεχνικό Προσωπικό ( Β’ κατηγορία ) 11 εργαζόμενοι χ 2,5 ώρες ανά
εργαζόμενο, είναι 27,50 ώρες ετησίως.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 υποπαράγραφος β του Ν. 3850/2010 ορίζεται
για την απασχόληση τεχνικού ασφαλείας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος
απασχόλησης, να μην είναι μικρότερος των 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις
που απασχολούν 21-50 άτομα.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Διάρκεια Σύμβασης.
Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης.
Η Δήλωση/ γνωστοποίηση των στοιχείων για το νομικό καθεστώς ΕΞ.Υ.Π .Π.,
την έδρα, τον νόμιμο εκπρόσωπο, είδος προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και
τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στον Ν. 3850/2010, άρθρο 9, ανήκει στις
υποχρεώσεις του Αναδόχου.
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Επισημαίνεται ότι, η σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως στην περίπτωση
που ο Ανάδοχος είναι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΞ .Υ .Π .Π.) του
άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, και ανακληθεί η σχετική άδεια λειτουργίας από τις
αρμόδιες αρχές.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Άλλες διατάξεις
Η υποβολή προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι έχει
μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους της μελέτης και όλα τα υπόλοιπα
στοιχεία της παρούσας.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Δρ.-Μηχ., Διπλ/χος Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης, MSc

ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΜ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ MSc
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ
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ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/ Α

1

ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ

Μ. Μ.

ΠΟΣΟΤ .

Τ ΙΜΗ
ΜΟ Ν. (€)

Δ ΑΠ ΑΝΗ
(€)

Π ΑΡΟ ΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Ω Ν Τ ΕΧΝΙ ΚΟ Υ
ΑΣ Φ ΑΛΕΙ ΑΣ
(CPV-713 172 10-8), σύμφων α με τ α
αν αφε ρόμεν α στ ην παρούσα με λέ τ η.

Ώρα

50

17,00

850,00

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ ) :

850,00
204,00
1.054,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : Χίλια πενήντα τέσσερα ευρώ.

Ο παραπάνω ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και οι ώρες απασχόλησης
του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα της
ισχύουσας Νομοθεσίας και ειδικότερα το άρθρο 21, του Ν. 3850/2010 «Κύρωση
του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Δρ.-Μηχ., Διπλ/χος Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης, MSc

ΜΠΑΡΤΣΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΜ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ MSc
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

