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                 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ         Αρ. Πρωτ: 40 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Αμοιβή Υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    38 / 2021 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018 (Α’133).Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Αμοιβή Υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας» 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

269/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 2026/25-02-2021.  

6) Την 8/2021 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς 

7) Τις υποβληθείσες προσφορές. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή Υπηρεσίας Γιατρού 

Εργασίας» εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00), με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την 8/2020 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Αμοιβή Υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας», 

ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων» και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 1/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση µε στις Οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»,  στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο µέσο όρο πάνω από 

50  εργαζόμενους,  ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας και 

δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων ιατρού εργασίας   

•  σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή   

•  σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή   

•  σύναψης σύµβασης µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης  

   (ΕΞΥΠΠ) ή   
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•  συνδυασµό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.  

Δεδομένου ότι στο Δήμο Αγιάς δεν υπάρχει υπάλληλος που να απασχολείται με πλήρες ωράριο και να 

έχει τα απαιτούμενα προσόντα του άρθ. 16 του Ν.3850/10, ο Δήμος Αγιάς πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας  από άτομα εκτός της επιχείρησης. 

Σύμφωνα µε την υπ αριθµ. 88555/3296/88  Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 

∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 

1836/1989  η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο ∆ηµόσιο,  τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού 

ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.1568/85 «Υγιεινή 

και ασφάλεια των εργαζομένων» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης καθώς και το απαιτούμενο 

επίπεδο γνώσεων του Γιατρού εργασίας.  

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1. Αμοιβή Υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας 
Ανθρωπ
οώρα. 

75 60,00 4.500,00 

    Σύνολο               4.500,00 

 

 Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αμοιβή Υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας», όπως 

ειδικότερα περιγράφεται στην 8/2021 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

στην Καλλιτσάρη Σταυρούλα του Αθανασίου, Ιατρού Εργασίας με Α.Μ. Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας 

3310 σύμφωνα με το από 11/4/2013 πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας, με ΑΦΜ 131183045, ΔΟΥ Λάρισας που εδρεύει στην οδό Δαόχου 9, Λάρισα, 

τηλ.: 6972075940, έναντι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00) ως την 

χαμηλότερη μετά την λήψη τριών (3) προσφορών κατόπιν πρόσκλησής μας. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του 

Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η 

οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6117.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 28/02/2022 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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