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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΡΙΘ.361  /2021 
 

 Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: < Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών σε Ιατρό εργασίας  

για τα έτη  2021- 2022  >  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010,<Νέα Αρχιτεκτονική  Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>ΦΕΚ 87 τΑ΄/7.06.2010). 

2) Τις διατάξεις του Π.Δ.138 τΑ΄21.6.1988, ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας 

και ιατρού εργασίας  επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις 

και εργασίες του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/1985 <Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων>.  

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων 

»ΦΕΚ 114/Α΄/8.06.2006), όπως  προστέθηκε με την παραγρ. 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. 

4) Τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τΑ΄8.8.2016 ) όπως έχει τροποπ.κ ισχύει με τις 

διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 τΑ΄9.3.2021) και ειδικότερα των άρθρων 116,118 και 120. 

5) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112α΄/2010, <Ενίσχυση της διαφάνειας  με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών  οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 

6) Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145  Α/5-8-16). 

7) Την αριθμ.  1/2021  υπ αριθμ.πρωτ.11116//31-5-2021  μελέτη της Διοικητικής  Υπηρεσίας 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  3.412,5  €   ευρώ για  το έτος 2021 , & 63  συνολικού ποσού με 

Φ.Π.Α. 10.237,50 ( ήτοι 3.412,5  €   για το έτος 2021 &  ευρώ  για το έτος  2022. 

8) Την αναγκαιότητα παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας. 

9) Το αριθμ.21RQ00884430 2021 -06-18  Πρωτογενές αίτημα της  Δν/σης Διοικητικού 

10) Τηναριθμ.Α/Α353/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθμ.πρωτ.12804/8-6-2021)και 

τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ( 
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ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης:  α) για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον 

προϋπολογισμό του Δήμου β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 

4 του Π.Δ. 80/2016  και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της αντίστοιχης 

πίστωσης με αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας  α/α 353 και 

με Α/Α  Βεβ 382. 

11) Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και του Κ.Α. 00.6117.001 Αμοιβή Ιατρού 

Εργασίας  όπου έχει δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την  Π.Α.Υ. Α/Α 353 με αρ. 

πρωτ.12804/2021 {  ΑΔΑ ΨΨΨΣΩΞΧ-0ΧΠ},  για το έτος 2021.  

12) Την αριθμ.308/2020 Απόφ.Δημοτ.Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 

του Δήμου Πρέβεζας ,έτους 2021 και την  αριθμ.πρωτ. 6382/19-1-2021 εγκριτική της 

Αποκεντρωμένης με ΑΔΑ (ΩΧΟΓΟΡ1Γ-ΒΟΔ ). 

13) Την αριθμ.312/2021 απόφαση Οικον.επιτροπής (ΑΔΑ ΨΗΙ8ΩΞΧ-ΙΓ4). 

14) Την αριθμ.13446/29-6-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με την οποία έγινε η  

διάθεση της σχετικής πίστωσης για τα έτη  2020/2021 . 

15) Το γεγονός ότι στην αριθμ.πρωτ.13308/466/23.3.2020 (ΑΔΑ ΨΩΑΘ46ΜΤΛΚ-ΩΗΥ) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εργασίας με θέμα <Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων Ιατρού εργασίας> 

& ΠΝΠ της 20.3.2020(ΦΕΚ 68, τΑ΄) παρέχεται η δυνατότητα στους Ιατρούς να ασκήσουν 

καθήκοντα στην Περιφέρεια ιατρικών συλλόγων της χώρας και όχι μόνο στην Περιφέρεια του 

Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι χωρίς την άδεια των συλλόγων τους.  

16) Το αριθμ.πρωτ.14336/8-7-2021 ,   φάκελο  οικονομικής  προσφοράς της ΛΙΑΤΣΟΥ ΑΡΕΤΗΣ  

Ιατρός Εργασίας   με ΑΦΜ 113084096, ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και διεύθυνση της επιχείρησης 

3ης  Σεπτεμβρίου  30 Ανατολή ,ΙΩΑΝΝΙΝΑ   τηλεφ. Κιν.6977921463,  συνολικού ποσού με 

Φ.Π.Α. 10.237,50 ( ήτοι 3.412,5  €   για το έτος 2021 &  6.825 €   για το έτος 2022 ). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Εγκρίνουμε την παροχή  της υπηρεσίας  με τίτλο <Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών Ιατρού 

Εργασίας  για τους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας.> 

II. Εγκρίνουμε την μελέτη υπ αριθμ.1/2021 της  Δ/νσης Διοικ/κών υπηρεσιών με  τις τεχνικές 

προδιαγραφές με τίτλο <μελέτη παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας  όπως αυτή 

περιγράφεται στην αριθμ.1/2021 μελέτη {υπ αριθμ.πρωτ.11116/31-5-2021}. 

III. Αναθέτουμε απευθείας την υπηρεσία  με τίτλο: <παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας  στην    

<.ΑΡΕΤΗ ΛΙΑΤΣΟΥ  του Σπυρίδωνος .>  με ΑΦΜ 113084096 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 

διεύθυνση της επιχείρησης  3ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  30 ΑΝΑΤΟΛΗ,ΙΩΑΝΝΙΝΑ   και τηλεφ.  

κιν.6977921463, 

IV. Το συνολικό ποσό της δαπάνης είναι 10.237,50 €    (οι ιατρικές υπηρεσίες απαλλάσσονται 

του ΦΠΑ) και αναλύεται ως κάτωθι: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μον./Ετος  Ποσότητα/Υπη

ρεσία 

Τιμή μονάδας Κόστος 

Ανάθεση παροχής  

υπηρεσιών Ιατρού  Εργασίας  

για τους εργαζόμενους του 

2021 Παροχή  

υπηρεσιών 

Ιατρού  εργασίας   

52,5 ευρώ / ώρα 

για 65 ώρες 

ετησίως   

3.412,5 ευρώ  
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Δήμου Πρέβεζας. 

Ανάθεση παροχής  

υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας  

για τους εργαζόμενους του 

Δήμου Πρέβεζας. 

2022 Παροχή 

υπηρεσιών 

Ιατρού  εργασίας  

52,5 ευρώ /ωρα για 

135  ώρες   

6.825,0 € ευρώ  

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 

απαλλάσσονται  

10.237,50  

ευρώ  

 

 

 Η παρούσα ανάθεση παροχής υπηρεσίας ισχύει έως. 31.12.2022  ή/και οπως ειδικότερα   

προβλεφθεί στην Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Πρέβεζας. 

 Η  πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μετά 

την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα εκ του 

νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

 

 Η  πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μετά 

την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα εκ του 

νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

 

Κοινοποίηση: 

i. <.Ανάδοχο >  

ii.  <Οικονομική υπηρεσία , τμήμα προϋπολογισμού...>  

 

 

 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 
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