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ΠΡΟΣ:  

Πρόεδρο  Δημοτικού Συμβουλίου 

  

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 
 

 

ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας». 

 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ.1 και 8 παρ.2 του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/τ.Α’/02.06.2010) στις επιχειρήσεις 

εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,  στους οποίους απασχολούνται 

πενήντα (50) και άνω εργαζόμενοι, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 

Τεχνικού Ασφάλειας, με σκοπό την προστασία των εργαζομένων τους και τη διασφάλιση της 

ατομικής και δημόσιας υγείας.  Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι (μόνιμοι, αορίστου, ορισμένου 

χρόνου) στο Δήμο μας ξεπερνούν τους πενήντα (50), είναι υποχρεωτική η απασχόληση Τεχνικού 

Ασφαλείας.  

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Δήμο μας υπηρετεί μόνο ένας (1) υπάλληλος κλάδου 

Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ, συνεπώς είναι αδύνατη η απασχόλησή 

του και ως Τεχνικού Ασφαλείας. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.10 του Ν. 4071/2012, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 “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. Νομίμως έχουν καταρτιστεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής 

υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 

βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.” 

Ακόμη, σύμφωνα με την 33/2012 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7
ου

 Τμήματος, το κλιμάκιο Ζ, 

με μία σειρά πράξεών του, έκανε δεκτά τα εξής: το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) ορίζεται ότι: “Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 

αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή 

άλλου οργάνου  του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” και 

σύμφωνα με το άρθρο 72 “1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (….), δ) 

αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς 

επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 



 

 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, (…)” (βλ. αντίστοιχα και 

άρθρα 93 και 103 του Κ.Κ.Δ.Κ., Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006). 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010, το 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε 

τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την 

υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού, από την 

πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του 

αποτελέσματος). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με τη 

σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Τέλος, επειδή με το υπ’ αριθ. 17/7-2-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 

αποφασίστηκε η «μη συνέχιση του διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών ‘Τεχνικού Ασφαλείας του 

Δήμου Διονύσου’» που είχε ξεκινήσει σε συνέχεια της υπ’ αρ. 126/12-7-2016 Απόφασης ΔΣ, και 

προκειμένου να ξεκινήσει εκ νέου η διαγωνιστική διαδικασία, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

να εγκρίνει:  

 

1. Την αναγκαιότητα της σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.650,00 € με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) έτη. Η 

ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6112.0002, με την ονομασία “Αμοιβή Τεχνικού 

Ασφαλείας”, του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 με πίστωση ποσού 6.993,75 €, τον 

προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 με πίστωση ποσού 9.325,00€ και τον προϋπολογισμού 

του Δήμου ο.ε. 2019 με πίστωση ποσού 2.331,25€. 

 

Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε όπως τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής 

απόφασης. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνα 

4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αρχείο: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Φ. Τεχνικού Ασφαλείας 
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