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ΠΡΟΣ:  

Την Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 
 

 

ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Ιατρό Εργασίας». 

 

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010, µε τον οποία κυρώθηκε ο κώδικας νόµων για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, και ο οποίος εφαρµόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις. 

εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, ορίζεται στο άρθρο 8 ότι οι 

επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόµενους έχουν την υποχρέωση να χρησιµοποιούν 

στις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.  

β) Ο εργοδότης και εν προκειµένω ο ∆ήµος, προκειµένου ν’ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

σχετικής νοµοθεσίας, δύναται κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 του ν. 4071/2012, για την 

πρόληψη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, να συνάπτει σύµβαση 

µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών µε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και εφόσον ο φορέας δε διαθέτει τακτικό προσωπικό των 

ειδικοτήτων που απαιτούνται.  

γ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3850/2010 - περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων- 

ο εργοδότης προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για υποχρέωση χρησιµοποίησης τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας, δύναται να επιλέξει µεταξύ α) της ανάθεσης των καθηκόντων 

τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή β) σε άτοµα εκτός της 

επιχείρησης ή γ) της σύναψης σύµβασης µε Εξωτερικές Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης 

(ΕΞ.Υ.Π.Π), για τις οποίες στο ν. 3850/2010 και ειδικότερα στο άρθρο 23 υπάρχει ειδική ρύθµιση, για 

τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν έναντι του εργοδότη. 

δ) Είναι γνωστό ότι στο ∆ήµο μας δεν υπηρετεί ιατρός προκειµένου να του ανατεθούν καθήκοντα 

ιατρού εργασίας. 

Ακόμη, σύμφωνα με την 33/2012 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7
ου

 Τμήματος, το κλιμάκιο Ζ, 

με μία σειρά πράξεών του, έκανε δεκτά τα εξής: το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) ορίζεται ότι: “Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 

αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή 

άλλου οργάνου  του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” και 

σύμφωνα με το άρθρο 72 “1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (….), δ) 

αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς 



 

 

επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, (…)” (βλ. αντίστοιχα και 

άρθρα 93 και 103 του Κ.Κ.Δ.Κ., Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006). 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010, το 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε 

τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την 

υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού, από την 

πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του 

αποτελέσματος). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, με τη 

σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Προκειμένου το  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού να ξεκινήσει τη διαδικασία ανάθεσης παροχής 

υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει: 

1. Την αναγκαιότητα της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑ 30.6117.0006) με την 

ονομασία «Αμοιβή Ιατρού Εργασίας» του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017, με πίστωση 

ποσού 416,66 € από τον προϋπολογισμό ο.ε. 2017, 5.000,00€ από τον προϋπολογισμού του 

Δήμου ο.ε. 2018 και 4.583,26 € από τον προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019, χρονικής 

διάρκειας δύο (2) ετών.  

 

 

Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε όπως τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής 

απόφασης. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. Γραφείο Αντιδημάρχου Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 

4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

5. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνα 

6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αρχείο: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Φ. Τεχνικού Ασφαλείας 


