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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Παρασκευάς Φινδανής 

Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας στη ΔΕΥΑ 
Λέσβου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2019 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2.200,00 € ανά έτος 
(πλέον ΦΠΑ  

 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο

: Στοιχεία - Κατάταξη Επιχείρησης  

Η ΔΕΥΑΛ απασχολεί συνολικά 80 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 37 είναι 

Κατηγορία Β και οι 43 είναι Κατηγορία Γ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο

:  Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας-Αρμοδιότητες  

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα υπάγεται απευθείας στην Διοίκηση της επιχείρησης και οι  

αρμοδιότητες του έναντι της ΔΕΥΑΛ θα είναι συμβουλευτικές.  

Ταυτόχρονα θα έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.  

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται από τις 

διατάξεις του Ν. 1568/1985 και Ν. 3850/2010 “υγιεινή και ασφάλεια 

εργαζομένων” το Π.Δ. 294/1988, τον Ν.2224/1994 και το Π.Δ. 17/1996 

εναρμόνισης με την οδηγία 89/391 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα έχουν 

ως εξής:  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις αριθ. 14 και 15 του Ν.3850/2010.  

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή 

προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την 

πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.  

Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, 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.  

 

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:  

 

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων λειτουργικών 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 των λειτουργικών 

διαδικασιών.  

 

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

από τη λειτουργία τους, καθώς και των 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 ΔΕΥΑΛ.  

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:  
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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 αποτροπή παρόμοιων 

ατυχημάτων.  

 

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

διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.  

 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας 

έχει υποχρέωση:  

 

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι 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.  

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.  

 

γ) Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου  

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση για την σύνταξη γραπτής εκτίμησης των  

υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων, για την ασφάλεια και την υγεία των  

εργαζομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο

:   Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας  

Ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να 

συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας της Επιχείρησης, πραγματοποιώντας κοινούς 

ελέγχους των χώρων εργασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 4
 ο

:   Χρόνος Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας  

Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας θα κατανεμηθεί κατά μήνα με κοινή  

συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων  

ή του εκπροσώπου των εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο

: Προσόντα-Ειδικότητες Τεχνικού Ασφαλείας - Δικαίωμα 

συμμετοχής  

Τα πτυχία των ειδικοτήτων που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 13 του 

Ν.3850/2010, "Ειδικότητες Τεχνικού Ασφαλείας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων" 

ως εξής: 

α/α: 17 «Περίπτωση (δ) Ύδρευση», που περιλαμβάνει: 

Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Μηχανολόγο Μηχανικό 

Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. τμήματος Μηχανολογίας 

Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. τμήματος Ηλεκτρολογίας 

Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής 

και επιπλέον στο κλάδο της ύδρευσης 

Πτυχιούχους Α.Ε.Ι Πολιτικό Μηχανικό 

 

ΑΡΘΡΟ 6
 ο

:   
 

Εγκαταστάσεις  

Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ, τις οποίες ο Τεχνικός Ασφαλείας θα επισκέπτεται, 

προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του είναι τα εξής:  

1. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ  
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2. Αντλιοστάσια Λυμάτων  

3. Βιολογικός Καθαρισμός πόλης Μυτιλήνης (Καρά Τεπέ)  

4. Συνεργεία Ύδρευσης–Αποχέτευσης και Η/Μ Εξοπλισμού  

5. Γεωτρήσεις–Αντλιοστάσια Ύδρευσης  

6. Κεντρική Αποθήκη Υλικών  

7. Γραφεία της ΔΕΥΑ Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, Λέσβος 

 

ΑΡΘΡΟ 7
 ο

:   
 

Χρόνος Απασχόλησης  

Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό των ελάχιστων 

ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στην 

Επιχείρηση και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.  

Ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας στην ΔΕΥΑΛ 

ανέρχεται σε 109,70 ώρες ετησίως Χ 2 έτη = 219,40 , οι οποίες αναλυτικά είναι οι 

εξής:  

Για την Β’ κατηγορία: 37 εργαζόμενοι χ 2,5 ώρες ανά εργαζόμενο, είναι 92,50 ώρες 

ετησίως Χ 2έτη = 185.  

Για την Γ’ κατηγορία: 43 εργαζόμενοι χ 0,40 ώρες ανά εργαζόμενο, είναι 17,2 ώρες 

ετησίως Χ 2 έτη = 34,4.  

Η ανάθεση της εργασίας θα έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα 

ανανέωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
 ο

:   
 

Αμοιβή  

Η αμοιβή της παραδοθείσας υπηρεσίας ορίζεται σε 20 ευρώ/ώρα, πλέον 17% ΦΠΑ.  

Η παραπάνω αμοιβή θα καταβάλλεται ανά μήνα, με την εξόφληση του σχετικού 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΔΕΥΑΛ 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


