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ΠΡΟΣ:  

Τον  Πρόεδρο  της Οικονομικής Επιτροπής 

  

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης 

από τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2017 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού 

Εργασίας». 

Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο 

φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων 

μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό 

ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 

4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.  (άρθρο 12 παρ.10 του 

Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν.4304/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 

21097/28.05.2012) 

Με νεότερες Πράξεις του, (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξεις 197/2013, 198/2013 και 220/2013) το Ελεγκτικό 

Συνέδριο δέχεται τη δυνατότητα των Δήμων να αναθέτουν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας όχι μόνο 

με σύμβαση έργου, αλλά και με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Με τις Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 

84/2014 και 178/2014 κρίθηκε το ίδιο και για τον ιατρό εργασίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 72/2017 απόφασή του, ενέκρινε την αναγκαιότητα της 

σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.650,00 € με 

ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) έτη, ενώ με την υπ’ αριθ. 261/2017 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, εγκρίθηκε η αναγκαιότητα σύναψης με Ιατρό Εργασίας, συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 10.000€ με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) έτη. 

 

Οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται στην υπ’ 

αρ.38252/21-11-2017 Τεχνική Περιγραφή, η οποία συντάχθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

 Προτείνουμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, για: 

1. Την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. 

2. Την έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής των αρμοδιοτήτων Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 

Ασφαλείας, που συνέταξε η Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και η οποία 



 

 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης και των επισυναπτόμενων όρων 

διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού. 

3. Την έγκριση δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και 2 λεπτά (28.146,02 €) 

συμπ. ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6117.0006 με τίτλο “Αμοιβή Ιατρού Εργασίας” με το 

ποσό, 9.696,80€ και τον Κ.Α. 30.6112.0002 με τίτλο “Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας”, με το ποσό 

18.449,22€ ως εξής: 

• Πίστωση ποσού 404,03 € του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 και τη διάθεση της 

σχετικής πίστωσης από τον τον Κ.Α. 30.6117.0006 με τίτλο “Αμοιβή Ιατρού Εργασίας”. 

• Πίστωση ποσού 4.848,40 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, και 

• Πίστωση ποσού 4.444,33 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2019. 

--- 

• Πίστωση ποσού 768,72 € του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 και τη διάθεση της 

σχετικής πίστωσης από τον τον Κ.Α. 30.6112.0002 με τίτλο “Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας ”. 

• Πίστωση ποσού 9.224,61 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, και 

• Πίστωση ποσού 8.455,89 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2019. 

 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  
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Συνημμένα: 

Όροι Διακήρυξης 

 

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 και Ιατρού Εργασίας 


