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Θέκα:« Απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ» 

                                                                                                                             

Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 326, 328 θαη 330 

4. Τνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέξκεο 

5. Τηο δηαηάμεηο ησλ Π.Δ.94/1987, Π.Δ. 212/2006, Π.Δ. 186/95, Π.Δ. 399/1994, Π.Δ. 

338/2001 θαη 3850/2010 ζρεηηθά κε ηελ απαζρόιεζε Ιαηξνύ Εξγαζίαο. 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κε ηνλ νπνίν θπξώζεθε ν θώδηθαο 

λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

7. Τελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

8. Τν γεγνλόο όηη όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θαιύπηνληαη από ηηο ππεξεζίεο Τερληθνύ 

Αζθαιείαο  

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

πξνζσπηθό ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Θέξκεο ιόγσ όηη ην πθηζηάκελν πξνζσπηθό δελ δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εμεηδίθεπζε. 

10. Τελ εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Τκήκαηνο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. 

11. Τελ αλάγθε ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Θέξκεο γηα ηελ παξνρή ησλ  ππεξεζηώλ κε ηίηιν: «Υπεξεζίεο 

Τερληθνύ Αζθαιείαο»  

12. Τνλ ππό θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκό 

13. Τν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο θαη ζα βαξύλεη 

ηνπο Κ.Α. ΚΑ 64-01-01-0002 & 54-02-02-0623 πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Εγθξίλνπκε ηελ δηελέξγεηα εθηέιεζεο ησλ Υπεξεζηώλ Τερληθνύ Αζθαιείαο, όπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Τκήκαηνο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ 

εθηηκώκελεο αμίαο 1.500,00 επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

2. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από 

ηδίνπο πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ έηνπο 2018 όπνπ ζα 
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εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, θαη ζα βαξύλεη ηνπο ΚΑ 64-01-01-0002 & 54-

02-02-0623. 

3. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ηνπ ελόο (1) έηνπο 

από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  

4. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πιεξσκήο, ηκεκαηηθά θαη κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ 

εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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