
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 7ΙΟΕΟΛΖΛ-ΛΥ2
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  16/27-10-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 183/2014 Θέμα: «Ανάθεση υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 
Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 3791/23-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 
Ν.1069/1980  (ΦΕΚ  191  Α71980)  περί  «Κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και 
Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
9 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης(προσήλθε κατά 
την συζήτηση του 1ου θέματος)

2
.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παυλίδου Ελισάβετ (αναπληρώτρια Τακτικού 
Μέλους, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου 

θέματος)
3
.

Αναγνώστου Πασχάλης

4
.

Χρυσοχόου Παύλος

5
.

Δημητρίου Δημήτριος

6
.

Καλαμπίδης Δημήτριος

7
.

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

9
.

Ζωντανού Μαρία (αναπληρώτρια Τακτικού 
Μέλους)

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το  21ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο…  διαχειρίζεται  την  
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….».

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι  για  την  διασφάλιση  της  υγιεινής  και  ασφάλειας  των 
εργαζομένων  της  επιχείρησης  κρίνεται  αναγκαία  η  χρήση  υπηρεσιών  Γιατρού  Εργασίας  καθώς 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτονται από τις υπηρεσίες Γιατρού 
Εργασίας όταν οι επιχειρήσεις  απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και 
έναν  εργαζόμενο  εφόσον  οι  εργασίες  τους  είναι  σχετικές  με  μόλυβδο,  αμίαντο,  βιολογικούς 
παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες κ.λ.π.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  αρθρ.  11  του  Π.Δ.  28/1980(όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2623/98 αρθρ.9), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει 
με απευθείας διαπραγμάτευση την εκτέλεση εργασιών.

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  13 του άρθρου 20 του Ν.  3731/08,  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 83 του ν.  2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  και  την  υπ'  αριθ.  απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) "9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά  
τους  πρόσωπα δημοσίου  δικαίου  και  τα  ιδρύματα  τους  δύνανται  να  αναθέτουν  απευθείας  ή  με  
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις  
του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ  



247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες  
αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών.  Για  την  απευθείας  ανάθεση  απαιτείται  
απόφαση  Δημάρχου  ή  Προέδρου  Κοινότητας,  προέδρου  συνδέσμων,  νομικών  τους  προσώπων  
δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. 

Με  την  με  αριθμό  35130/9-8-2010  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  το  όριο  των 
συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  διαμορφώθηκε  για  την  απευθείας  ανάθεση  στο  ποσό  των 
20.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Με την με αριθμό 150/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. η εκτέλεση 
των  υπηρεσιών  Γιατρού  Εργασίας  από  εξωτερικό  συνεργάτη,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας 
ανάθεσης,  ενδεικτικού προϋπολογισμού  χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00€) πλέον του 
Φ.Π.Α..

Ο  Πρόεδρος  στη  συνέχεια  πρότεινε,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  την  απευθείας 
ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας  όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 
150/2014 απόφαση στην κ. Καρέλη Αργυρή, Ιατρό Εργασίας, με ποσό ανάθεσης 1.500,00€ ετησίως 
που αναλύεται ως εξής: για εργαζόμενους πάνω από 20 άτομα, ελάχιστες ώρες απασχόλησης 50* 
30,00€/ώρα =1.500,00€ όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία

Ειδικότερα ο Γιατρός Εργασίας θα παρέχει στην επιχείρηση υποδείξεις και συμβουλές στον 
εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές 
υποδείξεις  ο  γιατρός  εργασίας  καταχωρεί  σε  ειδικό  βιβλίο.  Ο  εργοδότης  λαμβάνει  γνώση 
ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

Συγκεκριμένα,  ο  Γιατρός Εργασίας  θα είναι  επιφορτισμένος με τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 

α)  σχεδιασμού,  προγραμματισμού,  τροποποίησης  των  λειτουργικών  διαδικασιών, 
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας.

β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσω 
εξοπλισμού.

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της 
διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας

δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
Ο γιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη 

θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό 
ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων 
παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

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. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο 
υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου 
Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.

Επιβλέπει  την  εφαρμογή  των  μέτρων  προστασίας  της  υγείας  των  εργαζομένων  και 
πρόληψης των ατυχημάτων και επιπλέον

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, 
καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,

ε)  παρέχει  επείγουσα  θεραπεία  σε  περίπτωση  ατυχήματος  ή  αιφνίδιας  νόσου.  Εκτελεί 
προγράμματα  εμβολιασμού  των  εργαζομένων  με  εντολή  της  αρμόδιας  διεύθυνσης  υγιεινής  της 
νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
1. Την  απευθείας  ανάθεση   εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  Γιατρού  Εργασίας  όπως  αυτές 

περιγράφονται  ανωτέρω στην  κ.  Καρέλη Αργυρή , Ιατρό Εργασίας , με ποσό ανάθεσης 
1.500,00€ ετησίως που αναλύεται ως εξής: για εργαζόμενους πάνω από 20 άτομα, 
ελάχιστες ώρες απασχόλησης 50* 30,00€/ώρα =1.500,00€. 



2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος.
3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
4. Ψηφίζουν  σχετική  πίστωση  ποσού  1.000,00€  από  τον  Κ.Α.  61-00-05-0000  οικονομικού 

προϋπολογισμού έτους  2014.  Στον  προϋπολογισμό οικονομικού  έτους  2015  δεσμεύεται  να 
διατεθεί πίστωση ποσού 500,00€.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

   Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν ο 16 απόφαση 183/27-10-2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                                                                  
                                                              ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
---------------------------------------------------------------

Στη  Θέρμη  σήμερα  την  14  του  μηνός  Νοεμβρίου  του  έτους  2014  η  υπογεγραμμένη 
Κωστίκα Μαρία, Γραμματέας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισμένο 
μέρος  (εξώθυρα)  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  την  υπ’  αριθμ.  183/2014  Α.Δ.Σ.  σχετικά  με  «Ανάθεση 
υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας».

Η τοιχοκόλληση έγινε μπροστά στους μάρτυρες που υπογράφουν :
1.Ζωντανού Μαρία
2.Μιχαηλίδης Νικόλαος

Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό.

Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση Οι μάρτυρες
1.

         2.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
-----------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531
Πληροφορίες: κ. Κωστίκα Μαρία          
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