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 «ΑΠΟΥΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 
 
Θϋμα: «Απευθεύασ ανϊθεςησ υπηρεςιών Ιατρού Εργαςύασ» 

 
Έχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν. 1069/80 όπωσ αυτό τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα 

2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Σον Κανονιςμό Οικονομικόσ διαχεύριςησ, Προμηθειών & Τπηρεςιών τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σην με αριθμό 275/2018 απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σισ εγγεγραμμϋνεσ πιςτώςεισ ςτον προώπολογιςμό ϋτουσ 2021 ο οπούοσ εγκρύθηκε 

με την υπ’ αριθ. 290/2020 Απόφαςη του Δ.. και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

64199 απόφαςη του υντονιςτό Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ Θρϊκησ.  

6. Σισ διατϊξεισ του ΠΔ 294/1988(ΥΕΚ 138/Α/1988), που αφορούν «Ελϊχιςτοσ 

χρόνοσ απαςχόληςησ τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ, επύπεδο γνώςεων 

και ειδικότητα τεχνικού αςφαλεύασ για τισ επιχειρόςεισ, εκμεταλλεύςεισ και 

εργαςύεσ του ϊρθ. 1 παρ. 1 του Ν.1568/85 «Τγιεινό και αςφϊλεια των 

εργαζομϋνων», καθορύζονται οι ώρεσ απαςχόληςησ του τεχνικού αςφαλεύασ και 

του γιατρού εργαςύασ, καθώσ και το απαιτούμενο επύπεδο γνώςεων του τεχνικού 

αςφαλεύασ. 

7. Σισ διατϊξεισ του  Ν.3850/2010(ΥΕΚ 84Α/2-6-2010) με τον οπούο κυρώθηκε ο 

κώδικασ νόμων για την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων. 

8. Σην υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων. 

9. Σο γεγονόσ ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρϋπει να καλύπτονται από τισ υπηρεςύεσ 

Γιατρού Εργαςύασ όταν απαςχολούν από 50 και πϊνω εργαζόμενουσ ό όςεσ ϋχουν 

ϋςτω και ϋναν εργαζόμενο εφόςον οι εργαςύεσ τουσ εύναι ςχετικϋσ με μόλυβδο, 

αμύαντο, βιολογικούσ παρϊγοντεσ, καρκινογόνουσ παρϊγοντεσ κ.λ.π. 

10. Σο γεγονόσ ότι οι παραπϊνω εργαςύεσ δεν δύναται να εκτελεςτούν από το 

υφιςτϊμενο προςωπικό τησ Δ.Ε.Τ.Α. Θϋρμησ για το λόγο ότι το υφιςτϊμενο 

προςωπικό δεν διαθϋτει τισ απαραύτητεσ γνώςεισ και εξειδύκευςη. 

11. Σην ειςόγηςη του Διοικητικού Σμόματοσ τησ Δ.Ε.Τ.Α. 

12. Σην ανϊγκη τησ Δ.Ε.Τ.Α. Θϋρμησ για την παροχό των  υπηρεςιών με τύτλο: 

«Τπηρεςύεσ Γιατρού Εργαςύασ»  
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13. Σο γεγονόσ ότι η ςυγκεκριμϋνη δαπϊνη θα καλυφθεύ από ιδύουσ πόρουσ και θα 

βαρύνει τουσ Κ.Α.  64-01-01-0003 με ποςό 2.000,00 ευρώ & 54-02-02-0623 με 

ποςό 480 ευρώ ,προώπολογιςμού ϋτουσ 2021. 

14. Σην προςφορϊ τησ ΕΞΤΠΠ ΚΑΡΑΝΑΙΟ- ΒΑΡΑΜΗ  Ε.Π.Ε. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

1. Εγκρύνουμε την διενϋργεια εκτϋλεςησ των Τπηρεςιών Γιατρού Εργαςύασ, όπωσ 

αυτϋσ περιγρϊφονται ςτην ειςόγηςη του Διοικητικού Σμόματοσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ 

εκτιμώμενησ αξύασ 2.000,00 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., με τη διαδικαςύα τησ απευθεύασ 

ανϊθεςησ. 

2. Αναθϋτουμε την παροχό των υπηρεςιών Γιατρού Εργαςύασ, όπωσ ειδικότερα 

περιγρϊφεται ςτην ειςόγηςη του Διοικητικού Σμόματοσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ., ςτην 

ΕΞ.Τ.Π.Π. ΚΑΡΑΝΑΙΟ- ΒΑΡΑΜΗ  Ε.Π.Ε., με Α.Υ.Μ. 998460480 και με ςτοιχεύα 

επικοινωνύασ, ϋδρα: ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 90, Σ.Κ. 54627, Πόλη: Θεςςαλονύκη,  ϋναντι του 

ποςού των 2.000,00 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α. 

3. Η δαπϊνη που προκαλεύται από τη ςυγκεκριμϋνη ανϊθεςη θα καλυφθεύ από ιδύουσ 

πόρουσ, ςτον προώπολογιςμό εξόδων του ϋτουσ 2021 ϋχει εγγραφεύ η ςχετικό 

πύςτωςη, η οπούα θα βαρύνει τουσ ΚΑ 64-01-01-0003 & 54-02-02-0623 και ϋχει 

αναληφθεύ η με αριθμό 299/2020 & η αντύςτοιχη 49/2021 Α.Α.Τ...   

4. Ο χρόνοσ διϊρκειασ των υπηρεςιών ορύζεται το διϊςτημα του ενόσ (1) ϋτουσ από 

την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ ότοι την 8η/02/2021. 

5. Η πληρωμό του ςυμβατικού ποςού θα γύνει με την ϋκδοςη εντϊλματοσ πληρωμόσ, 

τμηματικϊ, ςε τρεισ ιςόποςεσ δόςεισ και μετϊ την υποβολό από τον πϊροχο 

ιςόποςου εξοφλητικού τιμολογύου. 

6. τη ςύμβαςη που θα ςυναφθεύ θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθό, 

απρόςκοπτη και ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ παροχό των προσ ανϊθεςη 

υπηρεςιών. 

 

 

Ο Αναπλ. Γενικός Διεσθσντής 

 

Κωστίκα Μαρία 

 

 

 

 
 

 



ΑΔΑ: Ψ20ΡΟΛΖΛ-ΙΟΡ


		2021-02-04T12:31:49+0200
	Athens




