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Θέμα:  Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Χανίων.

                                             Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 

Έχοντας υπόψη:
 Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)».

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.
 Την ύπαρξη ποσού στον   Κ.Α 00 – 6117.006  του  προϋπολογισμού  του Δήμου του 2020
 To  υπ’ αριθμό 62496/26-11-2020 Πρωτογενές Αίτημα της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 Το υπ’ αριθμό 62510/26-11-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 Την αριθ. A- 1155/27-11-2020 Α.A.Y  όπου εγκρίνει την δαπάνη δεσμεύει και διαθέτει 

πίστωση  ύψους 1.240,00  € με επέκταση στο 2021 με το ποσό των 16.120,00 €  
 Την υπ’αριθμό 358/02-09-202019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

     Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του 
Δήμου Χανίων για 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 17.360,00 €  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24  %  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Εφόσον πρόκειται για

αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,
ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),  η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) συνεταιρισμούς η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου 
εκπροσώπου 
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2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής). 

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

      5. Πτυχίο  σύμφωνα με τα παρακάτω: 
Ο τεχνικός ασφάλειας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3850/2010 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.),

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας βάσει της δραστηριότητας των Ο.Τ.Α σύμφωνα 
με τον πίνακα του άρθρου 13 του Ν3850/2010 (α/α 20) είναι:

Α/Α ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ.
ΑΡΙΘΜ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α) Εμπόριο 6

β) Μεταφορές, 
Αποθηκεύσεις,
Επικοινωνίες

7

γ)Τράπεζες και λοιπά 
Οικονομικά ιδρύματα. 
Ασφάλειες

8
20

δ) Λοιπές Υπηρεσίες 9

Πτυχιούχοι A.Ε.I.
-Μηχανολόγος Μηχανικός
-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
-Χημικός Μηχανικός
-Χημικός

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
- Τμήματος Μηχανολογίας 
- Τμήματος Ηλεκτρολογίας 
- Τμήματος Ενεργειακής
Τεχνικής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Κάθε άλλη ειδικότητα 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το 
αντικείμενο σπουδών 
έχει σχέση με τις 
εγκαταστάσεις και την 
παραγωγική διαδικασία 
των επιχειρήσεων

 
Παρακαλούμε  όπως  υποβάλλετε, την οικονομική σας προσφορά με τα λοιπά δικαιολογητικά,  

εντός 6 ημερών από την παρούσα  πρόσκληση,  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ή 
στο emai:g-promitheies@chania.gr, όπου θα αναγράφετε: Προς Γραφείο Προμηθειών Δήμου Χανίων-
Υπόψιν κ.Κων/να Μαρκουλάκη, Προσφορά για την Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ
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