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Αχαρνές,    4/5//2015 

 

Αριθμ. πρωτ.: 1560 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στις Αχαρνές σήμερα 4η του μήνα Μαΐου , του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00 μ.μ., 

στο Γραφείο του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στη διεύθυνση Αγ. 

Τριάδος 39 στις Αχαρνές, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

ο κος Γεώργιος Δασκαλάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης»  

 

και 

 

ο κος Ιωάννης Βαρελάς, με Α.Φ.Μ. 039774611, Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών και αριθμό δελτίου ταυτότητας 

Λ 287543/Π.Α.  Αχαρνών διαμένων επί της οδού Δημοκρίτου 5,Αχαρνές, που θα αποκαλείται 

εφεξής στην παρούσα ο «Τεχνικός ασφαλείας»,   

 

 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006. 

Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 

Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

Τις Διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄, όπως προστέθηκε με την 

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

Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995. 

Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 

Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 

Την με αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-10). 

Την με αριθμ. 1852/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία ορίζεται Πρόεδρος ο κος 

Γεώργιος Δασκαλάκης.  

Τη με αριθμ. 2/2015 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Την με αριθμ. 14/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου , που αφορά στην έγκριση διενέργειας 

των ανωτέρω υπηρεσιών. 

Την με αριθμ. 653/26-2-15 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
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Την με αριθμ. 10 και με αριθμ. πρωτ. 544/16-2-15 απόφαση Προέδρου, που αφορά στην διενέργεια 

με απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών. 

Την με αριθμ. πρωτ. 545/16-2-15 περιληπτική διακήρυξη. 

Την οικονομική προσφορά του κου Ιωάννη Βαρελά. 

Το με αριθμ. πρωτ. 627/25-02-2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 

Την με αριθμ. πρωτ. 629/15απόφαση Προέδρου που αφορά στην απευθείας ανάθεση των 

υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας,  στον κο Ιωάννη Βαρελά. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων τις υπηρεσίες, συνολικού ποσού 4.800,00€,, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

        Ο  «Τεχνικός ασφαλείας», αναλαμβάνει τις υπηρεσίες του Τεχνικού ασφαλείας,  με τους 

κατωτέρω όρους: 

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 4.800,00 €,,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %., το 

οποίο θα εξοφληθεί μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής του «Εργοδότη» που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο και την έκδοση του 

αντίστοιχου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών από τον «Τεχνικό ασφαλείας».  

 

Άρθρο 1. 

 

Στις υποχρεώσεις του «Τεχνικού ασφαλείας» περιλαμβάνονται τα εξής: 

Συµβουλευτικές αρµοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας.  

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 

θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 

ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 

επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης 

έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το 

βιβλίο. 

 2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 

 α) συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, 

επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και 

διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης 

της παραγωγικής διαδικασίας,  

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία 

τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους 

και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των 

ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη 

διεύθυνση της επιχείρησης.  

Επίβλεψη συνθηκών εργασίας  

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:  

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να 

αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει 

µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους, 

 β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, 

 γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των 

ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροή παρόµοιων ατυχηµάτων.  

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση 

ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων.  

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 

υποχρέωση: 
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 α) να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους, 

 β) να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.  

3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ' αυτόν από τον 

εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού 

ασφάλειας. 

 4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 

εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της 

αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασής του. Σε κάθε 

περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.  

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Η επίβλεψη της ασφάλειας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται 

οικονομική επιβάρυνση γι' αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους 

(παρ.6 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 

Ο τεχνικός ασφαλείας και ο «Ιατρός εργασίας» υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να 

συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους στους χώρους εργασίας. Επίσης οφείλουν, να 

συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων και να παρέχουν συμβουλές 

σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. (άρθρο 20 

Ν.3850/2010). 

 

Άρθρο 2. 

 

Ο «Τεχνικός ασφαλείας» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή 

να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα 

σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. 

 

Άρθρο 3. 

 

Ο «Εργοδότης» υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις 

πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των 

τρίτων. 

Οι γενικές αρχές πρόληψης τις οποίες οφείλει να ακολουθεί, είναι οι εξής: 

 Αποφυγή των κινδύνων. 

Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο. 

Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο. 

Προγραμματισμός της πρόληψης - προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας. 

Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους. 

Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους. 

Βάσει των ανωτέρω αρχών πρόληψης, ο εργοδότης υποχρεούται: 

Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων. 

Να καταρτίζει πρόγραμμα πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και να επιδιώκει την βελτίωση 

των υφισταμένων καταστάσεων. 

Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και να 

διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους. 

Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051350
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051350
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Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους επαγγελματικούς κινδύνους που υπάρχουν στην 

εργασία τους. 

Να εξασφαλίζει την συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και 

εγκαταστάσεων. 

Να διευκολύνει την επιμόρφωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους. 

Αν ο «Εργοδότης» διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του «Ιατρού εργασίας», 

οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο 

(παρ.4 άρθρο 20 Ν.3850/2010). 

 

Άρθρο 4. 

  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης (σε ώρες) του τεχνικού ασφαλείας ορίζεται με βάση το υπηρετούν 

προσωπικό του ΝΠΔΔ (τακτικό και έκτακτο) για κάθε μια από τις κατηγορίες εργασιών και 

ειδικοτήτων εργαζομένων (αρθ. 10, 21 Ν.3850/10). Με την υπογραφή της παρούσης και σε 

συνεργασία με τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού του ΝΠΔΔ θα οριστεί 

η συχνότητα των επισκέψεων του Τεχνικού ασφαλείας και θα καταρτιστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα 

το οποίο θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΠΕΚ.  

Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού των εργαζομένων, θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα τα 

ανωτέρω και η σχετική τροποποίηση θα υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία 

 

Στο παρακάτω πίνακα, καθορίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης (σε ώρες) για κάθε μια 

από τις κατηγορίες εργασιών και ειδικοτήτων εργαζομένων: 

 

 

Α/ Α 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(στοιχεία 01/01/15) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

1Β ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Β΄ 2  

1Γ ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Γ΄ 11  

2Β 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Β΄ 20  

2Γ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Γ΄ 37  

3Β 
ΟΡΙΣΜΕΝΟ

Υ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Β΄ 
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3Γ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟ

Υ ΧΡΟΝΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Γ΄ 48  

ΣΥΝΟΛΑ: 129 
75 

 

  

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα ορίζονται 6,25 ώρες, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε 1.57 ώρες την εβδομάδα, ήτοι 1 ώρα και 20 λεπτά και ημερησίως 18 λεπτά. 

Η  συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτιστούν με την υπογραφή της 

σύμβασης και θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΠΕΚ.  

  Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού των εργαζομένων, θα αναπροσαρμόζονται 

ανάλογα οι ανωτέρω πίνακες και θα υποβάλλεται η σχετική τροποποίηση στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Ο «Τεχνικός ασφαλείας» βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις ,φόρους, τέλη. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051350
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Άρθρο 5. 

 

 Ο Εργοδότης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες, υποδείξεις και συμβουλές του 

τεχνικού ασφαλείας και να ενεργεί πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των συμβουλών , υποδείξεων και 

οδηγιών αυτού. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 6. 

 

Ο Τεχνικός ασφαλείας ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη, οι οποίες είναι 

εκτός των οδηγιών του τεχνικού ασφαλείας ή έγιναν κατά παράβαση των οδηγιών. 

 

Άρθρο 7. 

 

Η ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας παύει με την λήξη της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8. 

 

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

Η με αρ. 2/2015 μελέτη. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η προσφορά του «Τεχνικού ασφαλείας». 

Ο «Τεχνικός ασφαλείας» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

σύμβασης. 

 

 Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται, όπως παρακάτω 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

         Για τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ»       Για τον «ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

             Ο Πρόεδρος  

 

 

 

       Γεώργιος Δασκαλάκης                                                  Ιωάννης Βαρελάς 
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