
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Στο Μοσχάτο σήµερα, την 15
η
  του µηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2013, οι κάτωθι  συµβαλλόµενοι: 

α. Η κ. Φουστέρη Σοφία ως νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης υπό την επωνυµία Κοινωφελής 

Επιχείρηση ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου  µε Α.Φ.Μ. 090125942, ∆ΟΥ Μοσχάτου., που εδρεύει στην 

οδό Ξενοφώντος ., αρ.  4 ., στο Μοσχάτο και 

β. Ο κ. Ιωάννης Π. Αλεξίου, επαγγέλµατος Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού,  µε Α.Φ.Μ. 

107694005, ∆ΟΥ Γλυφάδας, µε έδρα Γλυφάδα, οδός Αιγαίου, αρ. 51, T.K. 16561, που θα αποκαλείται 

παρακάτω «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» 

συµφώνησαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει στον ως άνω «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» τις Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 

της επιχείρησης, ο οποίος και τις αναλαµβάνει µε τους παρακάτω όρους:  

• Ενεργεί πάντα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

• Αναφέρεται στον εκπρόσωπο της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή 

προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 

ατυχηµάτων.  

• Καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων 

Τεχνικού Ασφαλείας), το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο 

εκπρόσωπος της επιχείρησης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 

καταχωρούνται στο Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας. 

• Συµβουλεύει σε θέµατα οργάνωσης και προγραµµατισµού της εργασίας, εισαγωγής και προµήθειας 

µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των µέσων ατοµικής 

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

γενικά της οργάνωσης της δραστηριότητας. 

• Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των τεχνικών µέσων, των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή 

των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας και συµβάλει στην πρόληψη των ατυχηµάτων, 

ενηµερώνοντας σχετικά τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

            Επίσης για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» έχει υποχρέωση: 

• Να συµφωνούν πλήρως οι ενέργειές του µε την ελληνική νοµοθεσία και να ενεργεί πάντα σύµφωνα 

µε αυτή. 

• Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να 

αναφέρει στη ∆ιοίκηση οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας, να προτείνει 

µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

• Να συµβουλεύει για τη σωστή επιλογή των µέσων ατοµικής προστασίας και να ελέγχει την ορθή 

χρήση τους. 

• Να ελέγχει για την τήρηση αρχείων παραλαβής µέσων ατοµικής προστασίας και εκπαιδεύσεων από 

τους εργαζοµένους. 

• Να επιβλέπει την εφαρµογή συλλογικών µέτρων προστασίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζοµένων. 

• 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. 

• Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας 

της εργασίας και να ενηµερώνει και να καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου 

που συνεπάγεται η εργασία τους. 

• Να συµµετέχει στην κατάρτιση και την εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. 

• Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

      •     Να συντάξει  µελέτη  εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου   

 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΕ5Γ-19Ε



 

Η διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» ορίζεται σε ένα έτος αρχοµένης από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης από τα συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή από 05/02/2013 έως 

και 14/02/2014, και η συνολική απασχόλησή του θα είναι είκοσι πέντε (25) ώρες.  

 

ΑΜΟΙΒΗ  

Η ετήσια συνολική αµοιβή για τις υπηρεσίες του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» ορίζεται συνολικά σε πεντακόσια ευρώ 

(500 €), πλέον ΦΠΑ 23%. Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί τµηµατικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Με 

κάθε  πληρωµή θα εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   -∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Η παρούσα Σύµβαση µπορεί να επεκταθεί ύστερα από έγγραφη συµφωνία των δύο πλευρών, ενώ λύεται 

οποτεδήποτε  µε χωρίς ζηµία καταγγελία  οποιουδήποτε από τα  µέρη .Η καταγγελία είναι εµπρόθεσµη και 

παράγει έννοµες ενέργειες  εάν γινεται  30 ηµέρες  ενωρίτερα 

Αρµόδια  για τυχόν διαφορές µεταξύ των µερών καθίστανται τα δικαστήρια Αθηνών 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» έχει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο µε επιµέλεια και αποδοτικότητα και να τηρεί 

το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Η παρούσα Σύµβαση δεν υποκρύπτει σε καµία περίπτωση µορφή εξαρτηµένης εργασίας. 

Η επιχείρηση µέσω του νοµίµου εκπροσώπου της υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη στον Τεχνικό 

Ασφαλείας για την παροχή των υπηρεσιών του. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αµέσως το ένα στο άλλο κάθε 

αλλαγή στα στοιχεία τους, που µπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της σύµβασης και τις µεταξύ τους 

σχέσεις. 

 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, και προς απόδειξη 

συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση, την οποία διάβασαν και υπέγραψαν σε τρία αντίγραφα, έλαβε δε κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος από ένα. 

Το παρόν Συµφωνητικό υπογράφηκε σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, ένα για τον κάθε συµβαλλόµενο και ένα 

για την Επιθεώρηση Εργασίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Για την επιχείρηση 

Φουστέρη Σοφία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Π. Αλεξίου 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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