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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ» 
 

Θέκα: «Απεπζείαο αλάζεζεο ππεξεζηώλ Σερληθνύ Αζθαιείαο» 

 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2021 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 290/2020 Απόθαζε ηνπ Γ.. και επικυρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. 64199 απόφαςη του Συντονιςτή Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ 

Μακεδονίασ Θράκησ.  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 294/1988(ΦΔΚ 138/Α/1988), πνπ αθνξνύλ «Διάρηζηνο 

ρξόλνο απαζρόιεζεο ηερληθνύ αζθαιείαο θαη γηαηξνύ εξγαζίαο, επίπεδν 

γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ηερληθνύ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζ. 1 παξ. 1 ηνπ Ν.1568/85 «Τγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», θαζνξίδνληαη νη ώξεο απαζρόιεζεο ηνπ 

ηερληθνύ αζθαιείαο θαη ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο, θαζώο θαη ην απαηηνύκελν 

επίπεδν γλώζεσλ ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.3850/2010(ΦΔΚ 84Α/2-6-2010) κε ηνλ νπνίν θπξώζεθε ν 

θώδηθαο λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

8. Σελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

9. Σν γεγνλόο όηη νη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ δύλαηαη λα εθηειεζηνύλ από ην 

πθηζηάκελν πξνζσπηθό ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο ιόγσ όηη ην πθηζηάκελν 

πξνζσπηθό δελ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εμεηδίθεπζε. 

10. Σελ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο «Τπεξεζίεο Σερληθνύ 

Αζθαιείαο» πξνϋπνινγηζκνύ 1.500,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ.  

11. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε έρεη αλαιεθζεί θαη δεζκεπηεί θαη ε 

νπνία ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 64-01-01-

0002 κε πνζό 1.500,00 επξώ & 54-02-02-0623 κε πνζό 360,00 επξώ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021.  
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12. Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΔΞΤΠΠ ΚΑΡΑΝΑΙΟ- ΒΑΡΑΜΗ  

Δ.Π.Δ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Δγθξίλνπκε ηελ δηελέξγεηα εθηέιεζεο ησλ Τπεξεζηώλ «Τεχνικού 

Ασφαλείας», όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σκήκαηνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ εθηηκώκελεο αμίαο 1.500,00 επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α., 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

2. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ Σερληθνύ Αζθαιείαο, όπσο 

εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη ηε ζρεηηθή κειέηε, ζηελ ΔΞ.Τ.Π.Π. ΚΑΡΑΝΑΙΟ- 

ΒΑΡΑΜΗ  Δ.Π.Δ., κε Α.Φ.Μ. 998460480 θαη κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

έδξα: ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 90, Σ.Κ. 54627, Πόιε: Θεζζαινλίθε,  έλαληη ηνπ πνζνύ 

ησλ 1.500 επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α. 

3. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα 

θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ 

έηνπο 2021 έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα βαξύλεη 

ηνπο ΚΑ 64-01-05-0002 κε πνζό 1.500,00 επξώ θαη Κ.Α. 54-02-

02-0623 κε πνζό 360,00 επξώ θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή  Α.Α.Τ.  

4. Ο ρξόλνο δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ην δηάζηεκα ηνπ ελόο 

(1) έηνπο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο  ήηνη από ηελ 

8ε/02/2021 έσο ηελ 7ε/02/2022. 

5. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο, ηκεκαηηθά, ζε ηξεηο ηζόπνζεο δόζεηο θαη 

κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

6. ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα αλαθεξζνύλ εηδηθόηεξνη όξνη 

γηα ηελ νξζή, απξόζθνπηε θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

παξνρή ησλ πξνο αλάζεζε ππεξεζηώλ.  

 

Ο Αλαπι. Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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