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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού 

Εργασίας  για ένα έτος (με δυνατότητα ανανέωσης), από την ημερομηνία σύναψης 

της σύμβασης στο Δήμο Λέσβου, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ 23.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84Α΄/02.06.2010) «στις 

επιχειρήσεις που απασχολούν πενήντα (50) και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει 

την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 του ίδιου Νόμου «ο εργοδότης δύναται να επιλέξει 

μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και ιατρού εργασίας σε 

εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης 

σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)». 

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 88555/3296/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια του 

προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) που 

κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 η εφαρμογή των διατάξεων 

επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος 

χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και 

ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 

άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» καθορίζονται 

οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας ,καθώς και 

το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας. 

Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων 

για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 



Με την με αριθμ. πρωτ. 71414 / 18-11-15 επιστολή Δημάρχου Λέσβου αναζητήθηκαν 

εργαζόμενοι του Δήμου Λέσβου συναφών ειδικοτήτων, για την ανάληψη καθηκόντων 

Τεχνικού Ασφαλείας όμως δεν έγινε αποδοχή από κανένα εργαζόμενο. 

Κατόπιν αυτών Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και σε 

συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ, προτίθεται να προβεί στην 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας σε 

φυσικό/νομικό πρόσωπο που εξειδικεύεται σε τέτοιες εργασίες. 

 

1.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1.3.1. Τεχνικού Ασφαλείας 

Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικός. Παρέχει υποδείξεις και 

συμβουλές στον εργοδότη, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.  

 

1. Συμβουλεύει σε θέματα: 

1.1  Σχεδιασμού προγραμματισμού κατασκευής και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων  

1.2  Προμήθειας μέσων και εξοπλισμού 

1.3 Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων   

προστασίας 

1.4  Διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας 

 

2. Ελέγχει την ασφάλεια:    

2.1 Των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν την λειτουργία τους 

2.2 Των μεθόδων εργασίας πριν την εφαρμογή τους  

 

3. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 

πρόληψης ατυχημάτων. 

 

4. Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους Αντιδημάρχους ή το Δήμαρχο Λέσβου. 

 

5. Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και έχει υποχρέωση: 

5.1 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 αντιμετώπισης της και να 

επιβλέπει την εφαρμογή τους 

5.2  Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας 

5.3  Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί 

τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή 

παρόμοιων ατυχημάτων. 

5.4  Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την 

διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

 



6. Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο ΔΗΜΟ ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει 

υποχρέωση: 

6.1 Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι του ΔΗΜΟΥ 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. 

6.2  Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

 

Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει την υποχρέωση να τις καταχωρεί σε 

ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την 

Επιθεώρηση Εργασίας. 

 

1.3.2 Ιατρού Εργασίας 

Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους 

εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των 

εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Ιατρός Εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. 

Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' 

αυτό το βιβλίο. 

 

Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 

α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, 

κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας, 

β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας 

μέσω εξοπλισμού, 

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, 

της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας, 

δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 
 

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή 

μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική 

διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. Δεν 

επιτρέπεται ο ιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει το 

δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

 

Ο ιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με 

τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, 

καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. Μεριμνά για τη διενέργεια 

ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε 

εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί 

και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω 

εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει 

να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί 



από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση 

του εργαζομένου και του εργοδότη. 

 

Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτόν: 

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, 

προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και 

αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των 

ασθενειών αυτών, 

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που 

προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, 

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 

προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης 

υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

 

Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

 

1.4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1.4.1. Τεχνικού Ασφαλείας 

Όσον αφορά τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 

11, 12 & 13 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’/2010), δηλαδή αναλυτικά: 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ: ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ: 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Χημικός  Μηχανικός 

Χημικός 

 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ: 

Τμήματος Μηχανολογίας 

Τμήματος Ηλεκτρολογίας 

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής 

 

1)  Ο Τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 

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.), 

 

2) Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου, για τους τεχνικούς 

των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή και για τους 

τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή. 

 

3) 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 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 της περίπτωσης γ’ 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 ασφαλείας. 

 

Επίσης στα πλαίσια των καθηκόντων του υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Ιατρό 

Εργασίας,  πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας και να τηρεί το 

απόρρητο της υπηρεσίας. 

Οι ώρες ετήσιας απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από τον Ν. 3850/2010 είναι οι εξής: 

 Για το Διοικητικό προσωπικό: 0,4 ώρες (h) (κατηγ. Γ΄) ανά εργαζόμενο 

 Για το Τεχνικό προσωπικό: 2,5 ώρες (h) (κατηγ. Β΄) ανά εργαζόμενο 

 Για το Τεχνικό προσωπικό: 3,5 ώρες (h) (κατηγ. Α΄) ανά εργαζόμενο 

 

Στo ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ απασχολούνται σήμερα 451 άτομα αλλά μέχρι το τέλος της 

χρονιάς προβλέπεται να απασχολείται ο παρακάτω αριθμός  προσωπικού ανά 

κατηγορία επικινδυνότητας : 

α/α Κατηγορία επικινδυνότητας Αριθμός εργαζομένων 

1 Α΄ 2 

2 Β΄ 210 

3 Γ΄ 475 

  Σύνολο 687 

 



1.4.2. Ιατρού Εργασίας 

Ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 

εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Όπου στην κείμενη 

νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «γιατρός εργασίας» νοείται εφ’ εξής ο γιατρός που 

διαθέτει την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. 

 

Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το 

Ν.1568/85, έχουν δικαίωμα να ασκούν: 

α) οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 

έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και 

αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη. 

β) οι γιατροί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτελούν καθήκοντα 

γιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της 

ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. 

Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται 

απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι 

Οι ώρες ετήσιας απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

τον Ν. 3850/2010 είναι οι εξής: 

 Για το Διοικητικό προσωπικό: 0,4 ώρες (h) (κατηγ. Γ΄) ανά εργαζόμενο 

 Για το Τεχνικό προσωπικό: 0,6 ώρες (h) (κατηγ. Β΄) ανά εργαζόμενο 

 Για το Τεχνικό προσωπικό: 0,8 ώρες (h) (κατηγ. Α΄) ανά εργαζόμενο 

 

Στo ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ απασχολούνται σήμερα 451 άτομα αλλά μέχρι το τέλος της 

χρονιάς προβλέπεται να απασχολείται ο παρακάτω αριθμός  προσωπικού ανά 

κατηγορία επικινδυνότητας και μονάδα σύμφωνα με το πίνακα του παραρτήματος: 

α/α Κατηγορία επικινδυνότητας Αριθμός εργαζομένων 

1 Α΄ 2 

2 Β΄ 210 

3 Γ΄ 475 

  Σύνολο 687 

 

1.5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο Γιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφαλείας, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για 

τους 687 εργαζόμενους του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων 

που κατατίθεται στο αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου. 

Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι η έδρα του Δήμου και οι Δομές του, όπως 

αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών 

είναι για ένα έτος από την υπογραφή των συμβάσεων ενώ υπάρχει η δυνατότητα 

ανανέωσης της σύμβασης.  

Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας & του Ιατρού Εργασίας υπολογίζεται 

βάσει του Π.∆. 294/88 σύμφωνα με τη δραστηριότητα του Ο.Τ.Α. και τον αντίστοιχο 

βαθμό επικινδυνότητας που τη διέπει, καθώς και τον συνολικό αριθμό των ατόμων 

που απασχολούνται σ’ αυτόν.  



Οι ώρες επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας & του Ιατρού Εργασίας στους χώρους 

του Δήμου προγραμματίζονται βάσει ετήσιου ωρολογίου προγράμματος, το οποίο 

κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.  

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας έχει 

καθοριστεί στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακόσιων είκοσι πέντε ευρώ και 

δεκατριών λεπτών (11.925,13) ενώ ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες 

του Ιατρού Εργασίας στις έντεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι 

τέσσερα λεπτά (11.271,24), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.  3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) « Κύρωση του 

κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» , οι ετήσιες ώρες 

απασχόλησης του Γιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφάλειας στο ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ, 

καθορίζονται ως εξής: 

 

Πίνακας 2.1: Ώρες εργασίας Τεχνικού Ασφάλειας 

α/α 
Ειδικότητες 

εργαζομένων 
Αριθμός 

εργαζομένων 
Συντελεστής 

επικινδυνότητας 
Ετήσιες 

ώρες 

1 
Τεχνικό 
προσωπικό 2 3,5 7 

2 
Τεχνικό 
προσωπικό 210 2,5 525 

3 

Διοικητικοί & 
κλπ 
ειδικότητες 
που 
απασχολούνται 
στο Δήμο 475 0,4 190 

  Σύνολο 687   722 

 

Πίνακας 2.2: Ώρες εργασίας Ιατρού Εργασίας 

α/α 
Ειδικότητες 

εργαζομένων 
Αριθμός 

εργαζομένων 
Συντελεστής 

επικινδυνότητας 
Ετήσιες 

ώρες 

1 

Τεχνικό 
προσωπικό  2 0,8 1,6 

2 

Τεχνικό 
προσωπικό  210 0,6 126 

3 

Διοικητικοί & 
κλπ 
ειδικότητες 
που 
απασχολούνται 
στο Δήμο 475 0,4 190 

  Σύνολο 687   317,6 

 



 

Πίνακας 2.3:Υπολογισμός ενδεικτικού κόστους 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ώρες/έτος 

Τιμή 
ώρας ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς 
Φ.Π.Α) 

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) (με 24%Φ.Π.Α.) 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 722,00 13,32 9.617,04 11.925,13 

ΙΑΤΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 317,60 28,62 9.089,71 11.271,24 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.039,60   18.706,75 23.196,37 

 

 

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο συγγραφής 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού 

Εργασίας στο Δήμο Λέσβου, ενδεικτικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων 

εννιακόσιων είκοσι πέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών (11.925,13)  και έντεκα 

χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (11.271,24) 

αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

Α) του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ.Α΄ 114/8.6.2006), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

Β) της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ τ.Α΄ 263/23.12.2008). 

Γ) το άρθρο 133 παρ. 1 του Ν. 4270/2014. 

Δ) του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ τ.Β 11/15.1.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 

Ο.Τ.Α. 

Ε) την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ τ.Β 

1291/11.08.2010). 

ΣΤ) το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Ζ) τη Διάταξη του αρ.12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012. 

Η) το αριθ.πρωτ.οικ. 44363/23.11.12 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Θ) το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων». 

Ι) Την υποχρέωση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να παρέχει στους 

εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης από εργατικά ατυχήματα καθώς 



και την δημιουργία συνθηκών υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας με την 

μελέτη και βελτίωση του εργασιακού χώρου, τον ιατρικό έλεγχο και την ενημέρωση 

των εργαζομένων κλπ. 

 

Άρθρο 3ο 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δεκτοί γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών ή ενώσεις, που 

αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της 

συγκεκριμένης εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα μελέτη ή που βάσει 

του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα. 

Δεν γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι ή προσφέροντες: 

α) Δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/97 και συγκεκριμένα, εκείνοι 

οι υποψήφιοι, εις βάρος των οποίων υπάρχει για έναν ή περισσότερους από τους 

παρακάτω λόγους, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για δωροδοκία, απάτη, 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, 

β) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση 

νομοθετικές διατάξεις, 

γ) Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση νομοθετικές διατάξεις, 

δ) Καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που 

αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, 

ε) Έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, 

στ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση (ΙΚΑ) 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκαταστημένοι,  

ζ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των 

φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,  

η) Είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου,  

θ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική 

Γλώσσα. 

 

Άρθρο 4ο 

Κατάθεση προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και την οικονομική και τεχνική προσφορά των 

ενδιαφερομένων που θα είναι υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου.  



Όλα τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς θα παραμείνουν στη διάθεση του ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, μετά το πέρας 

της οποίας μπορούν να επιστραφούν στους μη επιλεγέντες με αίτησή τους. 

Σε περίπτωση κοινής υποβολής (σύμπραξη, κοινοπραξία, ένωση ατόμων, κλπ.) η 

προσφορά θα μονογράφεται είτε από όλα τα μέλη που συνιστούν την κοινή υποβολή 

ή από τον εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Παρούσας Μελέτης. 

 

Άρθρο 5ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή συλλόγου, με το οποίο θα βεβαιώνεται 

το ειδικό επάγγελμα τους, καθώς και η άσκηση του κατά το έτος διενέργειας του 

διαγωνισμού. Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στους 

τελευταίους έξι μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση 

και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. Στην ίδια δήλωση θα 

αναφέρεται επίσης ότι : δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της 

επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του 

Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

3. Κατάσταση με τους φορείς δημοσίου ή ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. για τους οποίους έχουν 

αναλάβει την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών, προσκομίζοντας αντίστοιχα αποδεικτικά 

στοιχεία (π.χ. σύμβαση κ.τ.λ.) 

4. Τα κατά νόμο και περίπτωση δικαιολογητικά της συμμετοχής τους έγγραφα. 

- Όταν αφορά τις εταιρίες, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, 

αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του 

καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο 

δεσμεύων την εταιρεία.  

- Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν και δικαιολογητικά σύστασής τους 

(καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, κλπ.), από τα οποία εκτός των άλλων να 

προκύπτει και το εξουσιοδοτημένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να 

αποφασίσει για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 6ο 

Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους  ενενήντα (90) ημέρες 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ’ όσον ζητηθεί από την υπηρεσία 

πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. 



Μετά την λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 7ο 

Τρόπος ανάθεσης – Συμβατικά στοιχεία 

Οι υπηρεσίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463 , του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν.3731/2008 και 

της υπ’ αριθμ. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών. 

Η ανάθεση θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης της οικονομοτεχνικής προσφοράς των 

ενδιαφερόμενων και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά παροχή 

υπηρεσίας για α) Τεχνικό Ασφαλείας και β) για Ιατρό Εργασίας. 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης. 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη. 

δ. Οικονομοτεχνική προσφορά αναδόχου. 

 

Άρθρο 8ο 

Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους από την 

υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσής της.  

Η σύμβαση λύεται µε την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς της, όπως αυτή ορίζεται 

ανωτέρω. 

Ο ΔΗΜΟΣ έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση μη καλής 

εκτέλεσης του έργου. 

 

Άρθρο 9ο 

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 επέλευσής 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 ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την 

οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί 

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 10ο 

Υποχρεώσεις Εντολοδόχων 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 

και Ιατρού εργασίας στο Δήμο Λέσβου. 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον 

εργοδότη, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο 

Τεχνικός Ασφαλείας έχει την υποχρέωση να τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 

επιχείρησης το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Ο Ιατρός Εργασίας είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει το πρόγραμμα επισκέψεων 

στους χώρους του Δήμου, το οποίο θα καθορίζεται σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 

Σε περίπτωση αλλαγής τους προγράμματος για σοβαρό λόγο, θα πρέπει να 

ενημερώνεται η υπηρεσία. 

 

Άρθρο 11ο 

Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  

 

Άρθρο 12ο 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνεται, μετά την έγκριση των εργασιών αρμοδίως από 

το Δήμο, βάσει των δελτίων επίσκεψης και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που 

θα εκδίδουν. Η συμβατική αξία των εργασιών θα καταβάλλεται στον ανάδοχο εντός 

τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι φόροι και τα βάρη που βαρύνουν τους 

εντολοδόχους. 

 

Άρθρο 13ο 

Παραλαβή Εργασιών 

Προκειμένου να ελεγχθούν οι ανατεθείσες εργασίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να συμπληρώνει κατάσταση επισκέψεων στους χώρους εργασίας και να το παραδίδει 

υπογεγραμμένο αρμοδίως σε εκπρόσωπο του Δήμου. 

 

Άρθρο 14ο 

Λύση – Καταγγελία σύμβασης – Έκπτωση αναδόχου 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) Αν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά 

τις προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

ii) Αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 



iii) Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί 

ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

iv) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

 

Άρθρο 15ο 

Επίλυση διαφορών 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική 

και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που 

ενδέχεται να προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της 

σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006). 

 

Άρθρο 16ο 

Χρηματοδότηση 

Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λέσβου σε βάρος των ΚΑ 00.6117.0023 και ΚΑ 00.6117.0013 

 

 

  Μυτιλήνη 22/01/2016 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  κ.α.α. 

 

 ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΗΛΑΡΗΣ 

 Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 



Α) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Απαιτούμενης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο 

Δήμο Λέσβου. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(ώρες/έτος) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΏΡΑΣ 

 χωρίς ΦΠΑ 
σε ευρώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
σε ευρώ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με 

ΦΠΑ 
σε ευρώ (€) 

Παροχή 

υπηρεσιών 
Τεχνικού 

Ασφαλείας 

722    

 

 

 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές 

ημέρες από σήμερα. 

 
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις 

σύμφωνα με τους όρους της μελέτης. 
 

Λοιπές παρατηρήσεις: 

 
 

Μυτιλήνη _________________ 
Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 



Β) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Απαιτούμενης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο 

Λέσβου. 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(ώρες/έτος) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΏΡΑΣ 
 χωρίς ΦΠΑ 

σε ευρώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

σε ευρώ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με 

ΦΠΑ 

σε ευρώ (€) 

Παροχή 

υπηρεσιών 

Ιατρού 
Εργασίας 

317,60    

 
 

 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για 
________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 

 
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες 

επιβαρύνσεις σύμφωνα με τους όρους της μελέτης. 

 
Λοιπές παρατηρήσεις: 

 
 

Μυτιλήνη _________________ 
Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 

Δ/ΝΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Γ’ κατηγορίας 

επικινδυνότητας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Β’ κατηγορίας 

επικινδυνότητας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Α’ κατηγορίας 

επικινδυνότητας 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ 
ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟ 
Κουντουριώτου & 
Νιάνια Γωνία 

5 - 

 
 

- 
 2251037049 2251029300 Χωριατέλλη Νίκη 

07:00 – 
15:00 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ελ. Βενιζέλου 13-15 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

7 - 

 
 
 
 
- 

2251043337 2251350578 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

07:00 – 
15:00 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Μ. Κουντουρά 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

3 - 

 
 
 
- 2251353744 - 

ΜΑΚΡΕΛΛΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

07:00 – 
15:00 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 
Μ. Κουντουρά 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

20 - 

 
 
 
- 2251353720 2251353713 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΑ 

07:00 – 
15:00 

Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Ελ. Βενιζέλου 13 -15 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

77 - 

 
 
 
- 2251026444 

6973231104 
2251027090 

ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

07:00 – 
15:00 

ΧΩΜΑΤΕΡΗ – 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
Περιοχή Ουτζά 
Λεμονού 

- 127 

 
 

 
- 2251042363 2251027090 

ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

24ωρη 
Λειτουργία 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Ελ. Βενιζέλου 13-15 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

15 - 

 
 
 
- 2251350574 2251350578 

ΜΑΤΖΑΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

07:00 – 
15:00 

Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Π. Κουντουριώτου 3 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

63 - 

 
 
 
- 

2251037394 2251037393 
Βασίλειος 

Χατζηελευθερίου 
07:00 – 
15:00 



Δ/ΝΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Γ’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Β’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΩΡΑΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ελ. Βενιζέλου 13-15 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

34 - 

 
 
 
- 2251350596 2251350537 

ΤΥΡΗ 
ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

07:00 – 
15:00 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ελ. Βενιζέλου 13-15 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

51 - 

 
 
 
- 2251350560 2251040184 Μαρία Χαϊντούτη 

07:00 – 
15:00 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ελ. Βενιζέλου 13-15 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

34 - 

 
 
 
2 2251350533 2251350578 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

07:0 – 15:00 

ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – 
ΣΦΑΓΕΙΑ 
Λιμάνι Επάνω 
Σκάλας- Κάστρο 
Μυτιλήνης 

- 11 

 
 
 
- 

2251041744  
Πίππας 

Κωνσταντίνος 
07:0 – 15:00 

Δ/ΝΣΗ 
Κ.Ε.Π. 
Κων/πόλεως 3 
Μυτιλήνη 
ΤΚ 81100 

9 - 

 
 
- 

2251350015 2251029026 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 

07:0 – 15:00 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΓ. Παρασκεύη 
TK 81102 

 
9 

 
2 

 
 
 
- 2253350502 2253350509 

 
ΚΑΤΣΑΜΠΡΟΚΟΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

07:00 – 
15:00 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 
Αγιάσος 
TK 81101 

10 2 

 
 
- 

2252350500 2252022343 
ΜΑΝΩΛΗ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 
07:00 – 
15:00 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ 
Παπάδος 
TK 81106 

10 7 

 
 
- 

225352412, 
-423 

2251084325 
Δημήτριος 

Παπάζογλου 
07:0 – 15:00 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ – 
ΑΝΤΙΣΣΗΣ 
Α) Ερεσός 
TK81101 
Β) Άντισσα 
ΤΚ 81103 

 
14 
 
 
 
2 

 
1 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 

           - 

 
2253052066 

 
 
 

2253056255 

 
 

225305117 

ΘΕΟΔΩΡΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 
 

ΨΥΡΟΥΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

07:0 – 15:00 



Δ/ΝΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Γ’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Β’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΩΡΑΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 
Α) Συκούντα 
TK 81101 
Β) Κοινωνική Δομή 
 

6 
 
 
 
9 

- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

2251352523 
 
 

2251352508 

2251352522 
 
 

2251352503 

ΒΑΧΑΡΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

ΑΘΗΝΑ 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ 

07:0 – 15:00 
 
 

24ΩΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
Καλλονή 
TK 81107 

21 8 

 
 
- 

2253350210 2253023691 
ΚΑΛΛΙΑ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
07:00 – 
15:00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  
ΘΕΡΜΗΣ 
Λ. Θερμής 
TK81100 

4 - 

 
 
- 

2251352612 2251352619 
ΔΙΓΙΔΙΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

07:00 – 
15:00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 
Α) Μανταμάδος 
TK81104 
Β) ΚΕΠ 
Πλατεία Αγ. 
Βασιλείου 
TK81104 

 
4 
 
 
1 

2 

 
- 

 
2253350401 

 
 

2253061784 

 
2253061210 

 
 

2253061201 

 
 

ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

 
ΚΑΡΜΙΡΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

07:0 – 15:00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΗΘΥΜΝΑΣ 
Μήθυμνα 
TK81108 

9 3 

 
- 

2253071091 2253071313 
ΚΛΑΡΝΕΤΑΤΖΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 

07:0 – 15:00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ 
Πέτρα 
TK 81109 

12 3 

 
- 

2253042210 2253350706 
ΒΑΜΒΟΥΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

07:0 – 15:00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
Α) Πλωμάρι 
TK81200 
Β)  ΚΕΠ 

 
13 
 
 
2 

2 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
2252350119 

 
 

2252033740 

 
2252032641 

 
 

2252033019 

ΨΑΡΙΑΝΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
ΒΑΜΒΟΥΡΑ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

07:0 – 15:00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 
Πολιχνίτος 
TK 81300 

14 4 

 
 
- 

2252350417 2252042800 
ΣΥΚΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
07:0 – 15:00 



Δ/ΝΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Γ’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Β’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΩΡΑΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑ 
ΤΕΠΕ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
81100 

17 38 

 

- 
2251037040-

4 
2251037046 

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 

ΜΑΡΙΟΣ 

24ΩΡΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 475 210 
 

2     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΤΟΜΩΝ 
687 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:  

κα Ευμορφία Τυρή και Γεωργία 

Μπλέτσα 

ΤΗΛ. 22513 50596, 22510 

25555 

FAX. 2251350537 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:  Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη 

81132 

Ε-MAIL ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

prosopikou@mytilene.gr, 

gbletsa@mytilene.gr 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

Ευστράτιος Τζιμής (Αντιδήμαρχος 

Διοικητικών και Τεχνικών 

Υπηρεσιών) και Κωνσταντίνος 

Καπηλάρης (Προϊστάμενος 

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού) 

ΤΗΛ 2251350575 και 2251350597 FAX 2251350537 

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  Ελ. Βενιζέλου 13-15, Μυτιλήνη 

81132 

Ε-MAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

dimos@mytilene.gr 

 

mailto:prosopikou@mytilene.gr

