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Διεύθυνση: Καπλάνη 7 
Πληροφορίες: Μπασούνα Αγγελική 
Τηλ. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 74441 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο  

«ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

I. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

II. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 
του Ν. 4412/2016. 

III. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 
του Ν. 3536/2007. 

IV. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008. 
V. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του 
άρθρου 6.  

VI. Τον Ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ» Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα. 

VII. Τον Ν. 3871 /2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει σήμερα . 
VIII. Το N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
IX. Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005). 

X. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια». 

XI. Το Π.Δ 80/2016 όπως ισχύει σήμερα. 
XII. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
XIII. Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

 
2. Την από 12.06.2020 Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης ποσού 18.569,00€ με Κ.Α. 00.6117.008. 
3. Το με αριθμ. πρωτ. 36801/7498/08.07.2020 πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλε-

κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 20REQ006998461 2020-07-09, της Διεύθυνσης Διοικητι-
κών Υπηρεσιών. 

4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρ-
χου με ΑΔΑ ΩΥ6ΚΩΕΩ-ΦΑ6, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος με αριθμ. Πρωτ. 
36802/7499/08-07-2020 της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με Α/Α 717 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ιωάννινα  09-07-2020 
Α.Π.  37186/10581 
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στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

 
5. Πέραν των όσων αναφέρονται στην μελέτη, ο γιατρός εργασίας θα πρέπει να παρέχει υπηρεσία για 464,90 
ώρες ετησίως (οι οριστικές ώρες θα προσδιοριστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης). Επιπλέον υποχρεού-
ται να βρίσκεται δύο ημέρες την εβδομάδα (από 2,30 ώρες) στο ιατρείο επί της οδού Αβέρωφ 6 και δύο (2) η-
μέρες την εβδομάδα (από 2,30 ώρες) στο ιατρείο στο Δημοτικό Κατάστημα Περάματος. 
6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.596,00€ με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην με ημερομηνία θεώρησης 12.06.2020 Μελέ-
τη την οποία συνέταξε το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων και προσωπικού της Διεύθυν-
σης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συνολι-
κού προϋπολογισμού 18.596,00€ με Φ.Π.Α. . 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μον. Μέτρ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αμοιβή Γιατρού Εργασίας ώρα 464,90 40,00 18.596,00€ 

Σύνολο καθαρής αξίας  18.596,00€ 

ΦΠΑ  0% 0% 00,00€ 

Γενικό σύνολο δαπάνης  18.596,00€ 

 
Αιτήσεις/Προσφορές γιατρών γίνονται δεκτές με τα εξής προσόντα: 

 
1 Ο γιατρός  εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πι-

στοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 
2  Κατ΄ εξαίρεση, τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον Ν. 3850/02-06-2010 

(αριθμ. Φύλλου 84 Τεύχος Πρώτο) κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργα-
ζομένων, έχουν δικαίωμα να ασκούν: 
α) Οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15-05-2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών γιατρού 
εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά του-
λάχιστον έτη. 
β) Οι γιατροί οι οποίοι στις 15-05-2009 εκτελούσαν καθήκοντα γιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή 
να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. 
Αιτούμενα δικαιολογητικά: 
1 Αντίγραφο πτυχίου  
2 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
3 Πιστοποιητικό εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο 
4 Αποδεικτικό προΰπηρεσίας 

4 Επίσης πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά και Υπεύθυνη δήλωση παραδοχής των όρων της μελέ-
της παρούσας απόφασης. 

 
Η παρούσα Απόφαση μετά των παραρτημάτων αυτής να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

                    
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
     ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Η   
Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α Τ Ρ Ο Υ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
3.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
     ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
      
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων.» 

Η άσκηση παροχής υπηρεσιών των καθηκόντων του Γιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους 
όπου εργάζονται υπάλληλοι του Δήμου Ιωαννιτών και που έχουν καθοριστεί από την υπηρεσία. 

Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. 

Προσόντα ιατρού εργασίας, 

i.  Ο ιατρός εργασίας, πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 
εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.  

ii.  Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον 

παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν: 

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών 
συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη. 

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να 
κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης 
ειδικότητας. 

 

 
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ιωαννιτών  
θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
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α/α 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟ- 
ΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΒΑΣΕΙ π.δ. 
294/1988 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(μήνες) 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑΤΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΜΟΝΙΜΟΙ & 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

174 Γ 12 0,4 70 69,60 40 2.784,00 

8 Γ 10 0,4 3 2,67 40 106,67 

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

366 Β 12 0,6 220 219,60 40 8.784,00 

1 Β 12 0,6 1 0,60 40 24,00 

66 Β 8 0,6 40 26,40 40 1.056,00 

2 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1 Γ 4 0,4 0 0,13 40 5,33 

210 Γ 8 0,4 84 56,00 40 2.240,00 

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

34 B 3 0,6 20 5,10 40 204,00 
212 Β 8 0,6 127 84,80 40 3.392,00 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ 
   

  565 464,90 40 18.596,00 

  
          

 
 
Στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου  έχουν υπολογιστεί και (210) άτομα διοικητικό προσωπικό και (212) άτομα τεχνικό προσωπικό που θα 
προσληφθούν μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 
Σημείωση: Οι υπολογισμοί έγιναν με excel 97-2003 
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Η άσκηση των καθηκόντων του Γιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται οι υπάλληλοι 
του Δήμου Ιωαννιτών: 

1. Κεντρικό Δημαρχείο, Πλατεία Αν. Παπανδρέου 5 
2. Κτίριο ΔΕΥΑΙ Ελευθερίου Βενιζέλου 5 
3. Καπλάνη 7 
4. Αβέρωφ 6 
5. Μουλαϊμίδου 
6. Δημοτική Πινακοθήκη Κοραή 1 
7. Δημοτικό Μουσείο, Αλεξ. Νούτσου 18 
8. Δημοτικό Περίπτερο Κυρά Φροσύνη 
9. Ιστορικό Αρχείο Ακαδημίας 

10. Εργοτάξιο Άγιος Νικόλαος 
11. Δημοτικό Διαμέρισμα Μαρμάρων 
12. Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωροπούλου 
13. Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρακίου 
14. Δημ. Κοινότητα Ιωαννίνων Αρχοντικό Πυρσινέλλα Παπάζογλου 4 
15. Δημοτική Ενότητα Περάματος 
16. Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου 
17. Δημοτική Ενότητα Ανατολής 
18. Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας 
19. Κυνοκομείο Δουρούτη 
20. Κωλέττη 14 

 
 
 Η παροχή υπηρεσιών του γιατρού εργασίας θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα 
γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται : 

1. Τις διατάξεις του Ν.1586/85(ΦΕΚ 177/18-10-1985 Τ.Α΄) περί  υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων . 

2. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/21-6-1988,Τ.Α΄) 
3. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 Τ.Β΄)η οποία κυρώθηκε με το Ν.1836/89(ΦΕΚ 79/14-3-1989 

Τ.Α΄) 
4. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996 Τ.Α΄) 
5. Το Π.Δ 95/1999(ΦΕΚ 102/26-5-1999 τ.Α΄) 
6. Το Π.Δ 159/1999(ΦΕΚ 157/3-8-1999 Τ.Α΄) 
7. Την ΚΥΑ με αρ.Υ7α/Γ.Π.ΟΙΚ.112498/18-8-2009. 

  Τις διατάξεις του Ν.1586/85(ΦΕΚ 177/18-10-1985 Τ.Α΄) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζο-
μένων . 
                                                                             Ιωάννινα 12/06/2020 
                                                                                 
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   
  Η αρμόδια υπάλληλος 
 
 
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
 Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΥ 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
     ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 
 

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 Παροχή υπηρεσιών γιατρού Εργασίας  ώρα 464,90 40 18.596,00€ 
      

Σύνολο        18.569,00€ 
                                                                                  
 
 
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 Ιωάννινα 12/06/2020 
  
  Η αρμόδια υπάλληλος 
 
 
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
 Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΥ 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
     ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 ο :Αντικείμενο συγγραφής 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών  . 
Συγκεκριμένα αφορά την άσκηση καθηκόντων γιατρού εργασίας από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζονται από: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.1586/85(ΦΕΚ 177/18-10-1985 Τ.Α΄) περί  υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων . 

2. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/21-6-1988,Τ.Α΄) 
3. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 Τ.Β΄) η οποία κυρώθηκε με το Ν.1836/89(ΦΕΚ 79/Α΄/14-3-

1989) 
4. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18-1-1996) 
5. Το Π.Δ 95/1999(ΦΕΚ 102/Α΄/26-5-1999) 
6. Το Π.Δ 159/1999(ΦΕΚ 157/Α΄/3-8-1999) 
7. Την ΚΥΑ με αρ.Υ7α/Γ.Π.ΟΙΚ.112498/18-8-2009 
8. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/2010). 
 
Άρθρο 2 ο :Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
 το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) 
 Το Π.Δ 28/80 
 Την υπ΄αρ. Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 ,ΦΕΚ 

291/Β΄/11.08.2010 
 Το άρθρο 12 παρ, 10 του Ν.4071/2012. 

Καθώς και τα όσα ειδικά ορίζονται: 
 στην  ΚΥΑ με αρ.Υ7α/Γ.Π.ΟΙΚ.112498/18-8-2009 

 
Άρθρο 3 ο :Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Προϋπολογισμός μελέτης 
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Τεχνική περιγραφή μελέτης 

 
Άρθρο 4 ο Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
 
Ο χρόνος απασχόλησης της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας θα είναι για διάστημα 12 μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης .  
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Η συχνότητα των επισκέψεων και το  πρόγραμμα θα  καταρτιστούν με την υπογραφή της σύμβασης και 
θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία   
 
 
Άρθρο 5 ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
 

Στις αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας , βάσει του Ν.1568/85 και της  σχετικής με αυτό νομοθεσί-
ας, περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβούλων στον εργοδότη , στους εργαζόμενους και 
στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά , σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. 
Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα : 

1. Λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 
2. Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της  εργασίας , της 

διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της 
οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

3. Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών 
4. Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας ,προσωρινά ή μόνιμα καθώς 

και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία  ακόμη και με 
υπόδειξη αναμόρφωσης της  θέσης εργασίας. 

5. Ο Ιατρός Εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό  με τη θέση εργασίας 
τους, πριν την πρόσληψή τους ή και μετά  την αλλαγή της  θέσης εργασίας , καθώς και σε 
περιοδικό ιατρικό έλεγχο.  

6. Μεριμνά για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 
περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

7. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και 
καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων , εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και 
την κοινοποιεί στον εργοδότη. 

8. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου 
και του εργοδότη . 

9. Για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέσων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και της 
πρόληψης των ατυχημάτων , ο Ιατρός εργασίας : 

9.1 Επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

9.2 Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας . 
9.3 Ερευνά τις αιτίες των ασθενών που οφείλονται στην εργασία και αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 
9.4 Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 
9.5 Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς 

και για τους τρόπους πρόληψής τους. 
9.6 Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 
10. Ο Ιατρός Εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των 

εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 
11. Τις γραπτές υποδείξεις ο Ιατρός Εργασίας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο.  
12. Ο εργοδότης λαμβάνει ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ΄ αυτό το βιβλίο. 
13. Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
14. Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για 

οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία . 
15. Ο Ιατρός Εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη 

λόγω νόσου ,απουσίας εργαζομένου.  
16.  Ο Ιατρός Εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 

εργοδότη και τους εργαζομένους .Τυχόν διαφωνία   του με τον εργοδότη και τους εργαζόμενους 
,για θέματα της αρμοδιότητας του ,δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του. 
Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

17. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται  οικονομική επιβάρυνση για 
αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 
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18. Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να πραγματοποιεί ελέγχους 
στους χώρους εργασίας . 

19. Ο Ιατρός Εργασίας τηρεί ιατρικό φάκελο ανά εργαζόμενο.  
 
 
 
Άρθρο 6 ο :Υποχρεώσεις του εντολέα 
 
Ο εντολέας οφείλει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο  και αφού προσκομιστούν στο Δήμο 
από  τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών). 
 
Άρθρο 9 ο :Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 16.271,50€  . Οι για-
τροί εργασίας απαλλάσσονται του ΦΠΑ (ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008 & 
αρ.297/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ) 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαία αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παρα-
στατικά . (δελτίο παροχής υπηρεσιών).  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00.6117.008 του Προϋπολογισμού του Δήμου μας 
έτους 2020. 
 
Άρθρο 10 ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους  ανεξαιρέτως τους φόρους ,τέλη, 
δασμούς και εισφορές, υπέρ του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 11 ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις. 
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 Ιωάννινα    
  
  Η αρμόδια υπάλληλος 
 
 
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
 Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΥ 
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