
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  16/27-10-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 181/2014 Θέμα: «Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 
Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 3791/23-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 
Ν.1069/1980  (ΦΕΚ  191  Α71980)  περί  «Κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και 
Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
9 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης(προσήλθε κατά 
την συζήτηση του 1ου θέματος)

2
.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παυλίδου Ελισάβετ (αναπληρώτρια Τακτικού 
Μέλους, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου 

θέματος)
3
.

Αναγνώστου Πασχάλης

4
.

Χρυσοχόου Παύλος

5
.

Δημητρίου Δημήτριος

6
.

Καλαμπίδης Δημήτριος

7
.

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

9
.

Ζωντανού Μαρία (αναπληρώτρια Τακτικού 
Μέλους)

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το  19ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο…  διαχειρίζεται  την  
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι για την κάλυψη των αναγκών της ασφάλειας των εργαζομένων 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κρίνεται αναγκαία η χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας καθώς σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτονται από τις υπηρεσίες του Τεχνικού 
Ασφαλείας καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εργασίας τους καθημερινά και χωρίς διακοπή.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  αρθρ.  11  του  Π.Δ.  28/1980(όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2623/98 αρθρ.9), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει 
με απευθείας διαπραγμάτευση την εκτέλεση εργασιών.

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  13 του άρθρου 20 του Ν.  3731/08,  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 83 του ν.  2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  και  την  υπ'  αριθ.  απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) "9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά  
τους  πρόσωπα δημοσίου  δικαίου  και  τα  ιδρύματα  τους  δύνανται  να  αναθέτουν  απευθείας  ή  με  
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις  
του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ  
247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες  
αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών.  Για  την  απευθείας  ανάθεση  απαιτείται  
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απόφαση  Δημάρχου  ή  Προέδρου  Κοινότητας,  προέδρου  συνδέσμων,  νομικών  τους  προσώπων  
δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. 

Με  την  με  αριθμό  35130/9-8-2010  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  το  όριο  των 
συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  διαμορφώθηκε  για  την  απευθείας  ανάθεση  στο  ποσό  των 
20.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Με την με αριθμό 149/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. η εκτέλεση 
των εργασιών των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας από εξωτερικούς συνεργάτες, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού χίλια οκτακόσια τριάντα ευρώ (1.830,00€) πλέον 
του Φ.Π.Α..

Ο  Πρόεδρος  στη  συνέχεια  πρότεινε,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  την  απευθείας 
ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 
149/2014 απόφαση στην ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΑΣ ΕΠΕ, η οποία εδρεύει Γιαννιτσών 90 Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 
998460480 και με ποσό ανάθεσης 1092,89 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ειδικότερα  ο  Τεχνικός  Ασφαλείας  θα  παρέχει  στην  επιχείρηση  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 θα καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το 
οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Ασφαλείας θα είναι επιφορτισμένος με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
θα 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.

Θα 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 θα προβλέπει 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 

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας θα  έχει υποχρέωση: 
Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 

να  αναφέρει  στην  επιχείρηση  οποιαδήποτε  παράλειψη  των  μέτρων  υγιεινής  και  ασφάλειας,  να 
προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
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 εποπτεύει  την  εκτέλεση  ασκήσεων  πυρασφάλειας  και  συναγερμού,  για  τη  διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Για  τη  βελτίωση  των  συνθηκών  εργασίας  στην  επιχείρηση,  ο  Τεχνικός  Ασφαλείας  έχει 

υποχρέωση: 
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.

Να  συμμετέχει  στην  κατάρτιση  και  εφαρμογή  των  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  των 
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Την  απευθείας  ανάθεση   εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  Τεχνικού  Ασφαλείας  όπως  αυτές 

περιγράφονται  ανωτέρω  και  στην  με  αριθμό  149/2014  απόφαση  του  Δ.Σ.,  στην  ΕΞΥΠΠ 
ΕΡΓΑΣ ΕΠΕ, η οποία εδρεύει Γιαννιτσών 90 Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ  998460480 και 
με ποσό ανάθεσης 1092,89 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος.
3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
4. Ψηφίζουν σχετική  πίστωση ποσού  1.092,89  από  τον  Κ.Α.  61-00-02-0000  και  ποσού 

251,36 από τον Κ.Α. 54-00-29-0023.
      

   Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν ο 16 απόφαση 181/27-10-2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                                                                  
                                                              ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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