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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2018 ο οποίος 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 161/2018 Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. 83756+83754 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης  

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988), που αφορούν «Ελάχιστος 

χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 

γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 

εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.1568/85 «Υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων», καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του 

τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο 

επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας. 

7. Τις διατάξεις του  Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) με τον οποίο κυρώθηκε ο 

κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

8. Την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

9. Το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από το 

υφιστάμενο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λόγω ότι το υφιστάμενο 

προσωπικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και εξειδίκευση. 

10. Την εισήγηση της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου 

εκτέλεσης της εργασίας  «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας» προϋπολογισμού 

1.500,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

με την αριθμ. 128/14-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
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1 2 .  Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ- ΒΑΡΣΑΜΗ  Ε.Π.Ε. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Εγκρίνουμε την διενέργεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών «Τεχνικού 

Ασφαλείας», όπως αυτές περιγράφονται στην εισήγηση του Διοικητικού 

Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ εκτιμώμενης αξίας 1500,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Αναθέτουμε την παροχή των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, όπως 

ειδικότερα περιγράφεται στην εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην ΕΞ.Υ.Π.Π. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ- ΒΑΡΣΑΜΗ  Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ. 

998460480 και με στοιχεία επικοινωνίας, έδρα: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90, Τ.Κ. 54627, 

Πόλη: Θεσσαλονίκη,  έναντι του ποσού των 1.500 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

3. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα 

καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του 

έτους 2019 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει 

τους ΚΑ 64-01-05-0002 με ποσό 1500 ευρώ και Κ.Α. 54-02-02-

0623 με ποσό 360 ευρώ  και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης.  

4. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα του ενός 

(1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . 

5. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση 

εντάλματος πληρωμής, τμηματικά, σε τρεις ισόποσες δόσεις και 

μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

6. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για 

την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές παροχή 

των προς ανάθεση υπηρεσιών.  

 

 

 

 

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

Κωστίκα Μαρία 
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