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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέµα: Εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειµένου να εξασφαλίσει παροχή υπηρεσίας Τεχνικού
Ασφαλείας, σύµφωνα µε το νόµο 1568/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι
σήµερα, για χρονικό διάστηµα ενός έτους και προϋπολογισµού 8.500,00 € πλέον
ΦΠΑ.
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισµένο φάκελο,
µέχρι την Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου 2014, και ώρα 14:30 στη ∆ιεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 8ος όροφος, Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 54622.
Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται στη συνέχεια:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας περιλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που
προσδιορίζονται στο Ν.1568/85 και στα Π.∆. 17/96 και 294/88 όπως συµβουλές σε
θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της
αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας καθώς και διαµόρφωση και
διευθέτηση των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. Επισήµανση ελλείψεων η
παραλείψεων, η υποβολή προτάσεων προς διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή
παραλείψεων και γενικότερα η παροχή προς την ∆ιοίκηση συµβουλών και υποδείξεων
για την εξασφάλιση της Υγιεινής και της Ασφάλειας των εργαζοµένων ως προς τις
πτυχές της εργασίας. Ενηµερώνει την ∆ιοίκηση της Εταιρίας για την Νοµοθεσία
Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς και για τις σύγχρονες και αποδοτικές πρακτικές
εφαρµογής της, ενώ συνεργάζεται µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για την
εφαρµογή των µέτρων της πρόληψης επαγγελµατικών κινδύνων Πιο αναλυτικά :
1) Ο Τεχνικός Ασφαλείας εξετάζει την καταλληλότητα των κτηρίων που στεγάζουν
χώρους εργασίας συµπεριλαµβανοµένων δαπέδων, στεγών, θυρών, πυλών,
διαδρόµων και παραθύρων.
2) Ο Τεχνικός Ασφαλείας ελέγχει την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
3) Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας και
προτείνει µέτρα αντιµετώπισης, καθώς και την εκπαίδευση των εργαζοµένων.
4) ∆ηµιουργεί τον κανονισµό ασφαλείας.
5) Προτείνει τη χρήση των κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) για κάθε
θέση.
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6) Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα
των ερευνών και προτείνει µέτρα για την αποτροπή παροµοίων ατυχηµάτων, ενώ
προτείνει µέτρα πρόληψης για τις επαγγελµατικές ασθένειες.
7) Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας.
8) Ελέγχει την ύπαρξη οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου και την ύπαρξη
κατάλληλου, επαρκή και σε καλή κατάσταση εξοπλισµού κατάσβεσης πυρκαγιάς και
εφόσον χρειάζεται την ύπαρξη πυρανιχνευτών και συστηµάτων συναγερµού, σύµφωνα
µε το Π.∆. 71/88 «Κανονισµός Παθητικής Πυροπροστασίας Κτιρίων».
9) Πραγµατοποιεί τις απαραίτητες µετρήσεις φυσικών και χηµικών παραγόντων
(σκόνες, καπνοί, ατµοί, αέρια) και εξετάζει αν είναι επαρκής ο εξαερισµός των κλειστών
χώρων και τη διατήρηση της κατάλληλης θερµοκρασίας των χώρων εργασίας, ανάλογα
µε την φύση της εργασίας και τη σωµατική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση
της.
10) Ελέγχει τον τακτικό και επαρκή φωτισµό των χώρων εργασίας.
11) Ελέγχει τον τακτικό καθαρισµό και την συντήρηση των τόπων εργασίας.
12) Ελέγχει την συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού της επιχείρησης.
13) Ελέγχει την κατάλληλη και επαρκή σήµανση της επιχείρησης.
14) Τηρεί αρχεία – στατιστικά και προβαίνει σε ανάλυση και αξιοποίηση τους, µε
προτάσεις βελτιώσεις.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας όπως
ορίζεται το Π∆. 294/1988 και µε την ανάλογη εµπειρία.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα απασχολείται 497 ώρες ετησίως, οι οποίες θα κατανέµονται
σε ετήσιο προγραµµατισµό ωρών απασχόλησης
Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας υπολογίζεται βάση του
Π.∆. 294/88,
Οι ώρες επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας στους χώρους της Εταιρίας,
προγραµµατίζονται βάσει ετησίου ωρολογίου προγράµµατος, το οποίο κατατίθεται στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συνθηκών στους χώρους της Εταιρίας ο
Τ.Α. (Τεχνικός Ασφαλείας) πρέπει να τηρεί Βιβλίο Υποδείξεων, το οποίο θα πρέπει να
είναι αριθµηµένο και σφραγισµένο από το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ, και θα καταγράφεται
αναλυτικά η ύπαρξη και η κατάσταση όλων των παραµέτρων που συντελούν στις
ελάχιστες προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφαλείας όπως αναφέρονται στην παρούσα
σύµβαση. Καταγράφονται επίσης η ηµεροµηνία επίσκεψης, οι ώρες παρουσίας, οι
τυχόν ελλείψεις ή παραλείψεις, οι υποδείξεις του Τ.Α., καθώς και ο έλεγχος της
εφαρµογής των υποδείξεων του. Ενώ η αρµόδια επιθεώρηση εργασίας έχει πρόσβαση
σε όλα τα στοιχεία του Βιβλίου ανά πάσα στιγµή, εφόσον αυτά ζητηθούν. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να τηρείται αυστηρά το επαγγελµατικό και επιχειρησιακό
απόρρητο, όπως ορίζει το αρ. 5 παρ. 12,14,15 του Π∆ 95/99.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου
καθίσταται πλέον υποχρεωτική για κάθε εργασιακή δραστηριότητα του ιδιωτικού και
δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως αριθµού απασχολουµένων και κλάδου οικονοµικής
δραστηριότητας σύµφωνα µε το Π.∆. 17/1996
Περιλαµβάνει τον εντοπισµό, εκτίµηση και ανάλυση των κινδύνων που υπάρχουν στο
εργασιακό περιβάλλον, καθώς και τον προσδιορισµό της πρόληψης τους, µε το
απαιτούµενα µέτρα που επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση.
Ιεραρχεί και ταξινοµεί τους διάφορους παράγοντες επαγγελµατικών ασθενειών και
ατυχηµάτων
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Εκτιµά τους χηµικούς και φυσιολογικούς παράγοντες όπως (φωτισµός- θόρυβοςθερµοκρασίες- δονήσεις- µικρόβια και βιολογικούς παράγοντες
Εκτιµά εργονοµικά τις θέσεις εργασίας – τις συνθήκες περιβάλλοντος στο χώρο
εργασίας
Εκτιµά την καλή ψυχική υγεία των εργαζοµένων και τους διάφορους παράγοντες που
µπορούν να συµβάλουν στην δηµιουργία άγχους.
Τα µέσα πρόσβασης και τα κατά θέση εργασίας ειδικά ΜΑΠ (Μέσα Ατοµικής
Προστασίας)
Επίσης εκτιµά τον µηχανολογικό εξοπλισµό και τους κινδύνους που προκύπτουν από
αυτόν
Τα υλικά και τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή και τους πιθανούς
κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων
Το σύστηµα πυρόσβεσης εξόδων διαφυγής και σήµανσης µέσα στην επιχείρηση και
την ασφάλεια από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 215 άτοµα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού και θα περιλαμβάνει: την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την
επωνυμία της ΕΥΑΘ ΑΕ προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό εγγύησης, ποσό που
καλύπτει η εγγύηση (170,00€ ), την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του
υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τους όρους ότι:
• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται
της ένστασης διζήσεως,
• Το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας προμηθειών της
ΕΥΑΘ ΑΕ που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε
τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Οι προσφορές θα συγκεντρωθούν στο Τμήμα Προμηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ και στη
συνέχεια θα αποσταλούν για αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.
Θα επιλεγεί ο υποψήφιος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των
οποίων οι προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ
Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Νίκο Αραμπατζή
στο τηλέφωνο: 2310 966661

Η προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου
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