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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  ανάθεσης  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 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
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  159/1999,  τον  Ν.  3144/2003  και 

3850/2010.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8. του Π.Δ. 17/1996.
11. Τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.
12. Το  γεγονός  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  (εργοδότης)  υποχρεούται  στη  σύνταξη  μελέτης 

επαγγελματικού κινδύνου. 
13. Την ανάγκη:
− Να επισημανθούν όλες οι πιθανές πηγές κινδύνου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

εργατικό ατύχημα μέσα στο χώρο της επιχείρησης
− Να εκτιμηθεί ποσοτικά η πιθανότητα πραγματοποίησης του κάθε κινδύνου, η σοβαρότητά 

του και η συχνότητα εμφάνισης του 
− Να γίνει έλεγχος και να αξιολογηθεί η πληρότητα των μέτρων και μέσων προστασίας που 

διαθέτει η επιχείρηση
− Να καταγραφούν κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης κατά αντιστοιχία, ώστε να καταστεί 

ευκολότερη η αντιμετώπισή τους από τους εργαζόμενους
− Να προταθούν ενέργειες και μέτρα, εφόσον απαιτούνται, προς επίτευξη της εξάλειψης του 

κινδύνου 
14. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει προσωπικό με τις απαραίτητες γνώσεις 

για την εκτέλεση των εργασιών.
15. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας ανάθεση των εργασιών σύνταξης μελέτης επαγγελματικού κινδύνου 

στην  εταιρεία  ΕΞ.Υ.Π.Π.  «ΕΡΓΑΣ Ε.Π.Ε.»  και  με ποσό δαπάνης επί συνόλου των 
εργασιών 1.500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α

Ειδικότερα  μέσω  της  εκπόνησης  της  μελέτης  θα  αξιολογηθούν  οι  εγκαταστάσεις  και  η 
λειτουργία της Επιχείρησης ως προς τις παρακάτω παραμέτρους:

• Προσδιορισμός των πηγών του επαγγελματικού κινδύνου
• Προσδιορισμός των εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου
• Αξιολόγηση / υπολογισμός κινδύνου
• Λήψη μέτρων – προτάσεις
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• Παρακολούθηση  της  αποτελεσματικότητας  των  μέτρων.  Επανεξέταση  και 
αναθεώρηση.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στους Κ.Α. 16-17-01-0006 & Κ.Α. 
54-00-01-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί 
για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

3. Βεβαίωση των εργασιών θεωρείται η παραλαβή της μελέτης επαγγελματικού κινδύνου 
από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την με αριθμό 2/2013 Α.Δ.Σ. 

                                                                                                                          

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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