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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ( 1490 ) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  

«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 2 «ως απευθείας ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς 

εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 

αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με 

έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118».  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ 1, 2, 3 και 4: «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.  

5. Τις διατάξεις των άρθρων 54, 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της  Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].  

7. Τις διατάξεις της αριθμ. 57654/23-5-2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξη, (ΦΕΚ Β' 

1781/ 23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

όπως ισχύει (εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και 

ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

8. Τις διατάξεις του αστικού κώδικα όπως ισχύει. 

9. Την υπ’ αριθμό 5/2019 μελέτη του Νομικού Προσώπου που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

10. Το από 04-11-2019 με αριθμό πρωτ. 5172/4-11-19 πρωτογενές αίτημα προς το Γραφείο 

Προμηθειών του Νομικού Προσώπου. (ΑΔΑΜ:19REQ005796152). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-38-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF-%CE%B4%CE%B7/
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11. Το με αριθμό πρωτ. 5194/06-11-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Προέδρου του ΝΠΔΔ για ανάληψη 

υποχρέωσης και την υπ’ αριθμ. 327/2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005810802 και ΑΔΑ: ΩΛΤΝΟΚ76-ΙΡΖ) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και το με την οποία δεσμεύτηκε η σχετική πίστωση ποσού 

3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% από τα οποία τα 177,80€ με ΦΠΑ από τον ετήσιο τακτικό 

προϋπολογισμό έτους 2019 σε βάρος του ΚΑ 00.6117.001 και δεσμεύεται ότι θα προβλεφθεί ποσό 

2.823,00€ με ΦΠΑ στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2020 στον αντίστοιχο ΚΑ 00.6117.001 για 

την για την εκτέλεση της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τις 

τεχνικές προδιαγραφές  ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 

συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Παροχή στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης από εργατικά ατυχήματα 

καθώς και δημιουργία συνθηκών υγιεινούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας με την μελέτη 

και βελτίωση του εργασιακού χώρου, τον ιατρικό έλεγχο, την ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 5/2019 μελέτη του Νομικού Προσώπου που αφορά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας. 

Β. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Τεχνικού Εργασίας και 

Γιατρού Εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ, με χρονικό διάστημα ενός έτους. 

Γ. Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η περίοδος από 23/11/2019 μέχρι την 22/11/2020. 

 Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του 

τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα 

δικαιολογητικά σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 

 Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόμιμες κρατήσεις. Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Δεν παρέχεται 

το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής.                        

Η υπηρεσία λόγω ποσού (ίση ή κατώτερη των 20.000,00€) θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση χωρίς 

εκ των προτέρων δημοσιότητα στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/φορείς αναθέτουν στον 

οικονομικό φορέα της επιλογής τους κατόπιν έρευνα αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή 

περισσότερους οικονομικούς φορείς και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα µε τα 

οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
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