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Θέμα:« Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»
                                                                                                                            

   Ο Πρόεδρος
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
9. Τις  διατάξεις  των  νόμων  Ν.  1568/1985,  το  ΠΔ  17/1996,  το  ΠΔ  159/1999,  τον  Ν. 

3144/2003 και 3850/2010
10. Τις διατάξεις του Π.Δ.294/88 άρθρο 3 
11. Το  γεγονός  ότι  όλοι  οι  εργαζόμενοι  πρέπει  να  καλύπτονται  από  τις  υπηρεσίες  του 

Τεχνικού Ασφαλείας  καθ  όλη τη  διάρκεια  του χρόνου  εργασίας  τους  καθημερινά  και 
χωρίς διακοπή. 

12. Την ανάγκη ανάθεσης εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας. 
13. Τις υποβληθείσες προσφορές των: 
- Γιάννη Παντελίδη Διπλωμ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. 
- Θεόδωρου Παπαδόπουλου Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής 

Σχολής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  Τεχνικού  Ασφαλείας  στον  κ. 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πολυτεχνικής Σχολής 
και συγκεκριμένα τις παρακάτω αρμοδιότητες :

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. 
Ειδικότερα,  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.
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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.
2. Το ποσό αμοιβής του αναδόχου ορίζεται σε 1.100,00€ ετησίως.
3. Διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού.
4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και στον  Κ.Α. 61-00-02-0000 υπάρχει 

εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.  
                                                                                           

                                                                                                  

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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