
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/30-8-2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής 

επιτροπής  του Δήμου Σαμοθράκης

Στη  Σαμοθράκη,  σήμερα,   30-8-2011  και  ώρα  12:00  στο  Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή  ,   ύστερα  από  την  5343/23-8-2011  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

ΘΕΜΑ: 7ο Περί απευθείας ανάθεση εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικού Ασφάλειας στο Δήμο Σαμοθράκης»

Αριθμ.Αποφ.:54

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χανός Γεώργιος 1. Μόραλη Χρυσούλα
2. Γιαραμάνης Χρήστος 2. Λάζαρης Αλέξανδρος
3. Κυλίμος Νικόλαος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
4. Γλήνιας Πέτρος
5. Γαλατούμος Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Χονδρό Σταύρο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
Στο  Δήμο  μας  πρέπει  να  γίνει  η  εργασία   «Παροχή  Υπηρεσιών  Τεχνικού 
Ασφάλειας στο Δήμο Σαμοθράκης» 
Στο άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 
του Ν. 2623/98 ορίζονται τα εξής:

Σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  17  του  Ν.  2539/97,  όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 «Η δημαρχιακή 
επιτροπή, το κοινοτικό συμβούλιο,  για δε τους λοιπούς φορείς  της παρ.  1 του 
άρθρου 266 του π.δ. 410/95, το διοικητικό τους συμβούλιο, μπορούν με απόφασή 
τους να αναθέτουν, μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εφαρμόζοντας ανάλογα τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 28/80 (ΦΕΚ-11 Α') ή και απευθείας 
χωρίς διαγωνισμό, την εκτέλεση εργασίας, μεταφοράς ή προμήθειας,  αν η αξία 
καθενός  από  αυτά  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό  των  τεσσάρων  εκατομμυρίων 
(4.000.000) δραχμών (11.738,81 ευρώ) για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και 
Θεσ/νίκης, των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών (8.804,11 ευρώ)για 
τους  λοιπούς  δήμους  και  του  ενάμισι  εκατομμυρίου  (1.500.000)  δραχμών 
(4.402,05 ευρώ)για τις κοινότητες και τους λοιπούς φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
266 του π.δ. 410/95. Στα παραπάνω ποσά δεν περιέχεται ο αναλογών ΦΠΑ. 

Επίσης σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν.  3463/06 όπως 
αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07,  οι μελέτες παροχής 
υπηρεσιών  και  τα  τεύχη  (περιγραφή,  συγγραφές  υποχρεώσεων  και  τεχνικές 
προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω 
της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από 
υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση 
αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Ο.Τ.Α.,  τηρουμένων  κατά  τα  λοιπά  των  ισχυουσών 
διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων 
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γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, 
που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας 
ανάθεση,  η  ανάθεση  γίνεται  με  βάση  την  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη,  την 
περιγραφή  της  υπηρεσίας,  την  περιγραφή της  προμήθειας  και  τα  τυχόν  λοιπά 
στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, 
που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη 
Στον  ΚΑ  10/6115.20  Αμοιβή  για  παροχή  υπηρεσιών  τεχνικού  ασφαλείας  του 
Δήμου Σαμοθράκης έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 14.616,00ευρώ, για την 
εργασία παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι κατάλληλος για την εργασία είναι 
ο Παπάς Κωνσταντίνος του Χρήστου ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού (αριθμ 
Μητρώου ΤΕΕ 94050)  με έδρα την Θεσσαλονίκη  Δ/νση: Φαιάκων 29, Κ. Τούμπα 
τ.κ.54453 (ΑΦΜ076637015),  η αμοιβή του οποίου (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α.), 
κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 ευρώ. 

Τεχνική Περιγραφή 
Η  Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων είναι  έννοιες θετικές και ορίζονται 
από την Παγκόσμια οργάνωση Υγείας ως σωματική, νοητική και κοινωνική ευεξία, 
καθώς και δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου.
 Για  να  επιτευχθεί  η  προαγωγή  της  Υγείας  και  Ασφάλειας  των  εργαζομένων 
απαιτείται  από τις  Ελληνικές  επιχειρήσεις  /  φορείς  σήμερα,   μεταξύ άλλων,  να 
θέσουν  ως  στόχο  την  προσαρμογή  τους  στις  συνεχώς  εκδιδόμενες  κοινοτικές 
οδηγίες  για  την  υγιεινή  και  ασφάλεια   της  εργασίας  με  την  εφαρμογή 
διαδικασιών πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τον ορισμό Τεχνικού ασφαλείας 
 Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 1568/85 όπως 

συμπληρώθηκε με το Π.Δ.  17/96,  άρθρο 4, είναι  υποχρεωτική για όλες τις 
επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και ένα άτομο. 

 Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (στην οποία περιλαμβάνονται 
και  οι  μετρήσεις  των  φυσικών  και  χημικών  παραγόντων  του  εργασιακού 
περιβάλλοντος και η εκπαίδευση του προσωπικού)  όπως καθορίζεται  στο Π.Δ. 
17/96, άρθρα 7 & 8. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις αφορούν και τους φορείς του Δημόσιου τομέα, τους 
ΟΤΑ,  τα  Νομικά  Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου  κλπ  σύμφωνα  την  Κ.Υ.Α. 
88555/3293/88, άρθρο 1 και 2.
Με  την  παρούσα   μελέτη  προβλέπεται  η  ανάθεση  της  εργασίας  ¨Παροχή 
Υπηρεσιών  Τεχνικού  Ασφαλείας¨  στο  σύνολο  των  δραστηριοτήτων  του  Δήμου 
Σαμοθράκης και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σαμοθράκης 
όσον αφορά στα εξής:

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη 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  ο  τεχνικός 
ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται 
και  θεωρείται  από  την  επιθεώρηση  εργασίας.  Ο  εργοδότης   (ο  Δήμαρχος  ή  ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο που θα ορισθεί) έχει υποχρέωση 
να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το 
βιβλίο. 

Προϋπολογισμός:
Η προεκτιμούμενη δαπάνη της εργασίας θα φτάσει στο ποσό των 12.600,00 € 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16%.
Εργασία     12.600,00€
ΦΠΑ 16%    2.016,00€
Σύνολο     14.616,00€
Το διάστημα εκτέλεσης της εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα των 
δώδεκα  (12) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η προτεινόμενη εταιρία παρουσιάζεται αξιόπιστη 
και η αμοιβή της βρίσκεται μέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να 
αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική επιτροπή 
Αφού έλαβε υπόψη:
1. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 
παρ.9 του Ν. 2623/98
2. το άρθρο 6 του ΠΔ 28/80
3. τη τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας 
4.  την  ανάγκη  του  δήμου  για  την  εργασία  «Παροχή  Υπηρεσιών  Τεχνικού 
Ασφάλειας στο Δήμο Σαμοθράκης» 
5. την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 
του άρθρου 22 του Ν.3536/07
6. την προσφορά του Μηχανολόγου Μηχανικού  κ. Παππά Κωνσταντίνου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφάλειας στο Δήμο Σαμοθράκης» 
στον  Παπά  Κωνσταντίνο  του  Χρήστου  ειδικότητας  Μηχανολόγου  Μηχανικού 
(αριθμ Μητρώου ΤΕΕ 94050)  με έδρα την Θεσσαλονίκη  Δ/νση: Φαιάκων 29, Κ. 
Τούμπα τ.κ.54453 (ΑΦΜ076637015),  έναντι αμοιβής 14.616,00€  (δεκατεσσάρων 
χιλιάδων και εξακοσίων δέκα έξι ευρω με Φ. Π. Α. 16%).
2.  Ψηφίζει  πίστωση 14.616,00 ευρώ σε  βάρος του Κ.  Α.  10/6115.20 με τίτλο 
Αμοιβές Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας στο Δήμο Σαμοθράκης του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την παραπάνω αιτία.
Τα οικεία χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου 
  3.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ 
που βαρύνει το δήμο.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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