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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:«  Διενέργεια  απευθείας  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. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
10. Τις  διατάξεις  των  Π.Δ.94/1987,  Π.Δ.  212/2006,  Π.Δ.  186/95,  Π.Δ.  399/1994,  Π.Δ. 

338/2001 και 3850/2010 σχετικά με την απασχόληση Ιατρού Εργασίας.
11. 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.

12. 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.

13. Την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
14. Το γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτονται  από τις υπηρεσίες Γιατρού 

Εργασίας όταν απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και έναν 
εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς 
παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες κ.λ.π.

15. 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.

16.Την εισήγηση της Δ/κης & Οικ. Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.
17.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  Υπηρεσιών  Γιατρού 

Εργασίας, όπως αυτές περιγράφονται στην εισήγηση της Δ/νσης Δ/κων & Οικ. 
Υπηρεσιών  και  στην  με  αριθμό  286/2015  απόφασή  μας,  στην κ.  Καρέλη 
Αργυρή, Ιατρό  Εργασίας , με  ποσό  ανάθεσης  1.500,00€  ετησίως  που 
αναλύεται  ως  εξής:  για  εργαζόμενους  πάνω  από  20  άτομα,  ελάχιστες  ώρες 
απασχόλησης 50* 30,00€/ώρα =1.500,00€. 

2. Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  ένα  έτος  από  την  υπογραφή  της  σχετικής 
σύμβασης.

3. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2015  και  στους  Κ.Α.  61-00-05-0000 
υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση η οποία  δεσμεύεται  και  θα διατεθεί  για  την 
κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 θα 
προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση.

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 5/2015 Α.Δ.Σ. 
                                                                                                            

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

http://www.npid.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000002732
http://www.npid.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000015547
http://www.npid.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000015547
http://www.npid.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000015546
http://www.npid.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000002734
http://www.npid.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000002733

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


	Αποφασίζει
	                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


