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Κοινοποίηση:	 Τμήμα	Ανθρωπίνου	Δυναμικού	

	

ΘΕΜΑ:	Υποβολή	αιτήματος	«σύναψη	σύμβασης	παροχής	υπηρεσιών	με	Ιατρό	Εργασίας»	

	

Έχοντα υπόψη:

ü Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ Α'177): Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

ü Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 294/88 (ΦΕΚ Α’138): Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης

τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού

ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.

1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"

ü Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3144/03 (ΦΕΚ Α 111/08.05.2003): Κοινωνικός

διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες

διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ü Την αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ.112498/09 (ΦΕΚ 1775 Β/26.08.2009): Ιατροί Εργασίας - Όροι

και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς

άλλων ειδικοτήτων

ü Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/02.06.2010): Κύρωση του Κώδικα νόμων για

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

ü Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016): Δημόσιες συμβάσεις έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE & 2014/25/EE)

ü Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων

από τους διατάκτες»

ü Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, στον ΚΑ

δαπανών 30-6117.001, με τίτλο «αμοιβή ιατρού εργασίας»

ü Το γεγονός ότι ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο Λαυρεωτικής υπερβαίνει τους

πενήντα (50)





Εισηγούμαστε

Τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου

Λαυρεωτικής, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Την έγκριση της δαπάνης ποσού 5.000,00 ευρώ για την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους

2019, στον ΚΑ 30-6117.001, στον οποίο το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 2.000,00 ευρώ.  Το

υπόλοιπο ποσό των 3.000,00 ευρώ θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων

έτους 2020.

Επισημαίνεται ότι οι γιατροί εργασίας απαλλάσσονται του ΦΠΑ

(ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008 & αρ.297/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ).

CPV: 85121200-5-Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς.

Η	συντάξασα	
	
	
	
	

Γαϊτανιώ	Μαργαρίτη	
ΠΕ3	

Η	Αναπλ.	Προϊσταμένη	
Τμήματος	

	
	
	

Αικατερίνη	Γουδέλη	
ΤΕ17	

Η	Αναπλ.	Προϊσταμένη	Διεύθυνσης		
Οικονομικών	Υπηρεσιών	

	
	
	

Λυδία	Ιορδανίδου	
ΠΕ1	

	




