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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο : «Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας για δύο (2) έτη», συνολικού προϋπολογισμού  23.637,03€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , 
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 16731/23-11-2020 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα 
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά όπου να αναφέρεται το κόστος 
(με υπογραφή και σφραγίδα) για τα ανωτέρω μέχρι και την 15/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 
στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο 
Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr .(Ψηφιακά υπογραμμένες).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού 
προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου 
του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 
παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019), καθώς και τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα, προς απόδειξη των ανωτέρω.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 
43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των 
υπό προμήθεια ειδών.
Προσφορές που θα κατατεθούν και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, δεν θα ληφθούν υπ’ 
όψη.  
 

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 
προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή 
προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση. 

                                                                        Με Εντολή Δημάρχου 
 Ο Γενικός Γραμματέας

  ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΜΕΛΕΤΗ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 23.637,03 €

Π εριεχόμενα:
- Τεχνική έκθεση
- Τεχνικές  Προδιαγραφές
- Συγγραφή υποχρεώσεων
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός





                                                                                                                     

                                                                                                       ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                                                                 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
 Κ.Α. 00-6117.0002

CPV.: 71317210-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η µελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για δύο (2) έτη στον 
Δήμο Περάματος και θα επιβαρύνει αναλογικά τους προϋπολογισμούς των ετών 2020, 2021 
και 2022.
Σύμφωνα µε  τις διατάξεις τον  Ν. 3850/2010  «Θέματα υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων», τον  Ν. 4071/12 και Ν. 4281/14, και το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 
(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και τις λοιπές σχετικές με το θέμα διατάξεις,  όλες οι 
επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ) εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν 
τεχνικό ασφάλειας. (Ν.3850/2010 άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2). 

Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο 
φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων 
μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό 
ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 
4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.  (άρθρο 12 
παρ.10 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν.4304/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 
37/ οικ. 21097/28.05.2012).

Με την απόφαση ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οικ. 34331/Δ9.8920/26.07.2016 (ΦΕΚ 
2458/10.08.2016 τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση Υπ. Εργασίας, Κοιν.Ασφ.& 
Κοιν. Αλλ.οικ. 44203/Δ9.11555/29.09.2016 (ΦΕΚ 3163/30.09.2016 τεύχος Β΄) καθιερώνεται η 
έναρξη λειτουργείας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΟΠΣΣΕΠΕ),στο οποίο οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν τη γνωστοποίηση 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε 
η απόφαση Υπ.Εργ.Κοιν.Ασφ.& Κοιν. Αλληλεγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 
τεύχος Β΄) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας 
μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Από την 01-07-2018  κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας ή 
ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος επισκέψεων ΤΑ, από εργοδότες που υποχρεούνται 
κατά τα ανωτέρω να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, πραγματοποιείται 
αποκλειστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της απόφασης Υπ.Εργ.Κοιν.Ασφ.& Κοιν. 
Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 τεύχος Β΄) όπως αντικαταστάθηκε 
από την απόφαση Υπ.Εργ.Κοιν.Ασφ.& Κοιν. Αλληλεγγύης 32126/1463/11.06.2018 (ΦΕΚ 
2404/25.06.2018 τεύχος Β΄) 

Με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012 καθιερώθηκε δια νόμου η δυνατότητα των 
ΟΤΑ να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας και 
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τεχνικό ασφαλείας, προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις του Ν.3850/2010 περί προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την 
εργασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού έχουν επιβραδυνθεί 
σημαντικά λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας, αλλά και ότι οι συγκεκριμένες 
ειδικότητες δεν ενδείκνυται να προσλαμβάνονται ως τακτικό προσωπικό, καθώς ως επί το 
πλείστον δεν απαιτείται να απασχολούνται με πλήρες ωράριο. Με τη νέα διάταξη διασαφηνίζεται 
το καθεστώς της απασχόλησης ιατρού και τεχνικού με την παροχή υπηρεσιών, η οποία διέπεται 
από τα οριζόμενα στην παρ.2δ του άρθρου 15 του Ν.4281/2014. (Αιτιολογική έκθεση του 
Ν.4304/2014)
Η δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.637,02€ (συµπερ. ΦΠΑ 24%) για δύο (2) έτη και 
θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με χρέωση του ΚΑΕ 00-6117.0002.      

      Η Συντάξασα

                                                                                                              Ξανθοπούλου Χαρίκλεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                                                                                ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Κ.Α. 00-6117.0002
                                                                                                                   CPV.: 71317210-8

             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
      1. Περιγραφή παροχής υπηρεσίας
Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3850/10. Οι 
αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο Τεχνικός Ασφαλείας 
έχει την υποχρέωση  επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:
Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή 
προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και 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 (παρ. 1 άρθρο 14 του Ν. 3850/10).
Αν ο εργοδότης 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. (παρ. 4 άρθρο 20 Ν. 3852/10).
Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 
(παρ. 3 άρθρο 42 Ν. 3850/10).
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 της παραγωγικής διαδικασίας.
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και την ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν 
από την εφαρμογή τους και επίσης επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά του 
αρμόδιους Προϊστάμενους των Τμημάτων ή της Διεύθυνσης της επιχείρησης (παρ. 2 άρθρο 
14 Ν. 3850/10).

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 (παρ.1 άρθρου 15 Ν. 3850/10).

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 της εργασίας 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 υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (παρ. 2 άρθρο 15 Ν. 3850/10).
Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως 
τεχνικού ασφαλείας (παρ. 3 άρθρο 15 Ν. 3850/10).

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 
εργοδότη και στους εργαζόμενους. 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 ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη (παρ. 4 άρθρο 15 
Ν. 3850/10).
Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο (παρ. 5 άρθρο 15 Ν. 
3850/10).

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. (άρθρο 15 παρ.3 Ν.3850/2010)

2. Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3850/10 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 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.
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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 (παρ.2 άρθρο 11 Ν. 3850/10)

Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 
22 του Ν. 3850/10, 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 την ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην  παρ. 2 του άρθρου 11του Ν. 
3850/10  μειώνεται ως εξής:

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

Για απόφοιτους ΑΕΙ δηλ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνο 1 έτος

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά 3 έτη

Για απόφοιτους ΤΕΙ δηλ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνο 2 ετών

Για απόφοιτους Τεχνικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών κλπ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνο 5 ετών

Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της 
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας (παρ. 4 άρθρο 11 Ν. 3850/10)

Στο άρθρο 13 του Ν. 3850/10 αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ειδικότητες των τεχνικών 
ασφαλείας με βάση την δραστηριότητα των επιχειρήσεων (ή ΟΤΑ).

Στο άρθρο 12 του Ν. 3850/10, παρ. 4β και 4γ επεκτείνεται η δυνατότητα άσκησης του ρόλου του 
τεχνικού ασφαλείας και σε απόφοιτους τεχνικού λυκείου με 8ετή προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις (ή 
ΟΤΑ) κατηγορίας Β και Γ αλλά και στους ίδιους τους εργοδότες   σε επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ) 
κατηγορίας Γ με προσωπικό μέχρι 50 άτομα, εφόσον όμως επιμορφωθούν κατάλληλα.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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) 

Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 
ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα. (παρ.2 άρθρο 21 
Ν.3850/2010)
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας αφορά τον Δήμο Περάματος.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

1. Άρθρα 209 και 273 του Ν. 3463/06
2. Ν. 4412/16(ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων 
4. Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"
5. Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και 

γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις 
επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ), εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85"

6. Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/96) "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"

7. Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)"

8. άρθρο 12 παρ.10 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του 
Ν.4304/2014

9. Τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 88555/3293/88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89 
(με τον όρο «επιχείρηση» εννοούνται και οι ΟΤΑ)

10. Το Π.Δ. 95/99 (ΦΕΚ 102/ 26.05.1999 τεύχος Α΄) «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας 
Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης».

11. Την υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας και 
πρόληψης από εργατικά ατυχήματα καθώς και τη δημιουργία συνθηκών υγιεινού και 
ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Προϋπολογισμός μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί στη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με αναλογική επιβάρυνση των προϋπολογισμών του δήμου 
ετών 2020, 2021 και 2022. Η σύμβαση ισχύει για δύο (2) έτη από την υπογραφή της και μπορεί 
να είναι μικρότερη από το προϋπολογισθέν κόστος.

Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζονται όλες οι εγκαταστάσεις του Δήμου Περάματος και 
συγκεκριμένα: 1. Παλαιό νεκροταφείο Περάματος (Λ. Ειρήνης & Αναπαύσεως)
                        2. Φυτώριο (Γοργοποτάμου)
                        3. Δημαρχείο (Λ. Δημοκρατίας 28)
                        4. Βιβλιοθήκη (Καραολή Δημητρίου & Θράκης 25)
                        5. Πνευματικό Κέντρο (Νεωρίων & Φωκίωνος 3)
                        6. 1ο Γενικό Λύκειο Περάματος (Τέρμα Αναπαύσεως)
                        7. 1ο Γυμνάσιο Περάματος (Λ. Ειρήνης & Αναπαύσεως)
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                      8. ΕΠΑΛ (Λ. Δημοκρατίας & Μ. Κιουρί)
                      9. 2ο Γυμνάσιο Περάματος (Ευριβιάδου & Κωνσταντινουπόλεως)
                    10. 2ο Γενικό Λύκειο Περάματος (Λ. Δημοκρατίας & Σουλίου)
                    11. Δημοτικό Σχολείο Ν. Ικονίου (Νίκης 61Α )
                    12. 2ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος (Φλέμιγκ 127)
                    13. Ανοιχτό Θέατρο (Τέρμα Περάματος)
                    14. Κ.Ε.Π. (Λ. Ειρήνης 215)
                    15. Α΄ ΚΑΠΗ (Μακεδονίας 35)
                    16. Β΄  ΚΑΠΗ (Λ. Ειρήνης 36 & Βοσπόρου)
                    17. Γ΄ ΚΑΠΗ (Μ. Αλεξάνδρου 9)
                    18. ΚΑΠΗ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ (Γ. Παπανδρέου 2)
                    19. ΠΡΟΝΟΙΑ (Ηπείρου & Ηλέκτρας) 
                    20. Α΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Ελευθερίας 2)
                    21. Β΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Κολοκοτρώνη 19-21)
                    22. Γ΄ & Δ΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Αναπαύσεως τέρμα-περιοχή Πολ. 
Ναυτικού)
                    23. Δημοτικό Γήπεδο (Λανίτου 2)
                        

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές προς τον εργοδότη και τους 
εργαζόμενους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων 
και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας και να  συμπληρώνει, οριζόμενος ως 
υποχρήστης από τον εντολέα, τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην Ηλεκτρονική 
βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. 

 Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι:

Εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 
περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.ά. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμμελητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα.

Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής





Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 23.637,03€ 
(συμπερ. ΦΠΑ 24%) για δύο (2) έτη, ή τυχόν καλύτερη προσφορά που θα επιδοθεί από τον 
ενδιαφερόμενο. Συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, για το διάστημα ισχύος της 
εντολής.

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών 
του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

Στο ποσό αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 
δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ’  όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδες της 
παρούσας.

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

             Η Συντάξασα            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                    Πέραμα,   2 0 - 1 1 - 2 0 2 0
       
       Ξανθοπούλου Χαρίκλεια
            Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

           Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

      
                                                      Σαλπέα Κυριακούλα





                                                                                                                                              ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

                                                                                                                                         Κ.Α. 00-6117.0002
                                                                                                                         CPV.: 71317210-8

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

Για την ανάθεση εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας και τον καθορισµό των ελάχιστων ωρών 
εργασίας του  λαµβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στον ∆ήµο και η κατηγορία 
επικινδυνότητας της εργασίας.

Το διοικητικό προσωπικό του ∆ήµου ανήκει στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες 
ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι  0,4. 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.

Στον Δήμο Περάματος απασχολείται το κάτωθι προσωπικό:

 Τακτικό προσωπικό                                        : 191 άτομα

 Προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  :                                                                                    

o 173 άτομα  Χ   8 μήνες

o   20  άτομα Χ 10 μήνες

                                         σύνολο       : 193 άτομα

  Χρηματοδοτούμενα προγράμματα     

o 2 άτομα    Χ 12 μήνες                          :     2  άτομα

                                                                                
 ενώ προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού, ως κάτωθι:
                                                     

 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου                             

o 30   άτομα   Χ  4 μήνες                         : 30 άτομα

 Χρηματοδοτούμενο προγράμματα ΕΣΠΑ          
o 12  άτομα Χ1 2 μήνες                            : 12 άτομα

             Μόνιμο τακτικό προσωπικό                               : 32             
               
                                Γενικό σύνολο      : 460 άτομα

    Το προσωπικό διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:
 Διοικητικό προσωπικό (Μόνιμο τακτικό)                                                              : 82 άτομα

 Διοικητικό προσωπικό (Προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ.& Χρηματοδ. Προγρ/τα)                         : 50 άτομα                                                                                                                

 Διοικητικό προσωπικό (προγραμματισμός προσλήψεων)                                       : 11  άτομα

 Εργατοτεχνικό προσωπικό   (Μόνιμο τακτικό)                                                    : 109 άτομα

 Εργατοτεχνικό προσωπικό (Προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. & Χρηματ. προγρ/τα)                    : 145 άτομα                     

 Εργατοτεχνικό προσωπικό (προγραμματισμός προσλήψεων)                                : 63 άτομα 





Σύνολο (υπηρετούν προσωπικό + προγραμματισμός προσλήψεων) : 460 άτομα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜ.

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ
ΕΠΙΚ/ΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 1 
ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 2 
ΕΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(τακτικό)

82 0,4 (Γ΄) 82Χ0,4=32,8 14 32,8Χ14=459,2
918,4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι.Δ.Ο.Χ. 
& χρηματοδοτούμενα 
προγρ.)

2
48

0,4 (Γ΄)

2Χ0,4=0,8
48Χ0,4Χ8/12=12,8

14
0,8Χ14=11,2

12,8Χ14=179,2
380,8

1

2

3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(προγραμματισμός 
προσλήψεων)

11 0,4 (Γ΄) 11Χ0,4=4,4
14

4,4Χ14=61,6
123,2

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Μόνιμο τακτικό)

109 2,5 (Β΄) 109Χ2,5=272,5
14

272,5Χ14=3.815
7.630

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι.Δ.Ο.Χ & 
Χρηματοδοτούμενα 
προγρ.)

125
20 2,5 (Β΄)

125Χ2,5Χ8/12= 
208,33

20Χ2,5Χ10/12= 
41,66

14

208,33Χ14= 
2.916,62

41,66Χ14= 583,24
6.999,72

1

2

3

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(προγραμματισμός 
προσλήψεων)

33
30

2,5 (Β΄)

33Χ2,5= 82,5
30Χ2,5Χ4/12= 25

14

82,5Χ14= 1.155
25Χ14= 350 3.010

460 680,79 9.531,06 19.062,12

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 920 1.361,58
Φ.Π.Α. (24%) 2.287,45 4.574,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.818,51 23.637,02

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

α/α ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 137 86

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

180 57

ΣΥΝΟΛΟ 317 143
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(Β’ + Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 460

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

α/α ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΑΣ

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 
24%

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Ώρες 1.361,58 14,00 19.062,12 4.574,91 23.637,03





ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

α/α Κ.Α.Ε. 2020 2021 2022
1. 00-6117.0002 984,87 11.818,55 10.833,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.637,03

Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας ανέρχεται σε είκοσι τρεις 
χιλιάδες εξακόσια τριάντα επτά ευρώ και τρία λεπτά (23.637,03€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.
       

         Η Συντάξασα                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                           Πέραμα, 20-11-2020 
       
  Ξανθοπούλου Χαρίκλεια                    Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

             Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

                     Σαλπέα Κυριακούλα





ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              Προς το Δήμο Περάματος
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                                 για αρμόδια επιτροπή
(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΙ (2) ΕΤΗ»       

(Κ.Α. 00-6117.0002)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜ.

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ
ΕΠΙΚ/ΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 1 
ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 2 
ΕΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(τακτικό)

82 0,4 (Γ΄) 82Χ0,4=32,8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι.Δ.Ο.Χ. 
& χρηματοδοτούμενα 
προγρ.)

2
48

0,4 (Γ΄)

2Χ0,4=0,8
48Χ0,4Χ8/12=12,8

1

2

3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(προγραμματισμός 
προσλήψεων)

11 0,4 (Γ΄) 11Χ0,4=4,4

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Μόνιμο τακτικό)

109 2,5 (Β΄) 109Χ2,5=272,5

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι.Δ.Ο.Χ & 
Χρηματοδοτούμενα 
προγρ.)

125
20 2,5 (Β΄)

125Χ2,5Χ8/12= 
208,33

20Χ2,5Χ10/12= 
41,66

1

2

3

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(προγραμματισμός 
προσλήψεων)

33
30

2,5 (Β΄)

33Χ2,5= 82,5
30Χ2,5Χ4/12= 25

460 680,79

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 920 1.361,58
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
Πρωτ……………………………….πρόσκλησή σας  η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι 
την __/__ /___
(Σημείωση: τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της 
πρόσκλησης)

Η συνολική προσφερόμενη τιμή  προ Φ.Π.Α. ανέρχεται σε: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Να αναγραφεί ολογράφως η προσφερόμενη τιμή   ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

Πέραμα , __/__/2020
Ο προσφέρων

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)     





Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ήµος Περάµατος
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