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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ 2511/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 03-10-2019. 
 

Θέμα  8ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 20.000,00€ για την πληρωμή της παροχής 
υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, χρονικής διάρκειας ενός 
έτους , για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών 
των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών  της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Αγγελής Σπυρίδων 

 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
εξαιτίας της αναγκαιότητας άμεσης πρόληψης και καταπολέμησης του επαγγελματικού κινδύνου 
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υγείας για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το 
λόγο στον κ. Μπεκούλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010). 

5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14. 

7. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

8. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

9. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τον Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/23-10-2014 ) «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών 
κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες 
διατάξεις»  και ειδικότερα το άρθρο 27 , σύμφωνα με το οποίο οι ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα , 
εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό , να συνάπτουν συμβάσεις  μίσθωσης έργου ή 
δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν 
συναφείς υπηρεσίες, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων . 

11. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και το άρθρο 6 παρ. 2. 

12. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ. Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

13. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ. Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

14. Το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/2-06-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
16. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-

09-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής». 
17. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Α΄ Μέρους του ν. 4623/2019 «Στις περιφέρειες, ως 

«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2  του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 
147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., νοείται ο περιφερειάρχης.  
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18. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 19 του ν. 4623/2019 στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. 

19. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», την 73/2019 ορθή επανάληψη 
(ΑΔΑ:ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) και την 162/2019 (ΑΔΑ:ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) Αποφάσεις Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας 
για το οικονομικό έτος 2019 , η 1η και 2η τροποποίηση αυτού αντίστοιχα. 

20. Τις με αρ. 111063/35236/2-1-2019 , 31329/8949/2-4-2019  και 62445/17080/01-07-2019 
Αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο  
προϋπολογισμός  οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής , η 1η  και 2η τροποποίηση 
αυτού αντίστοιχα.  

21. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
66557Λ7-ΒΛΣ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019».  

22. Την με αρ. 72/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) με 
θέμα «Έγκριση 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019» περί έγκρισης 
σκοπιμότητας. 

23. Την υπ’αρ.2088/2019 Απόφαση (ΑΔΑ:6Τ9Γ7Λ7- Φ7Ζ)  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής , με θέμα «Τροποποίηση του ΚΑΕ0873 στον ΚΑΕ 0879 που αναφέρεται στην υπ’ 
αριθμ. 72/2019 Απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) με 
θέμα «Έγκριση 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019». 

24. Την υπ’ αρ, 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/τ. Β΄/08-06-2019 ) ΚΥΑ «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και 
μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

25. Την ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/2008 «Απαλλαγή από ΦΠΑ των Ιατρών Εργασίας – 
Κοινοποίηση της αριθ. 297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.» του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών». 

26. Το γεγονός ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται το 
Αυτοτελές Γραφείο Ιατρού Εργασίας (άρθρο 27) , αρμοδιότητα του οποίου είναι η επίβλεψη και 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων , η υγιεινή και η ασφάλεια των 
χώρων εργασίας.  

27. Τα από 26-02-2019 , 1-10-2019  μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του  Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 43 παρ. 3 περ.ΙΙΙ ) δίνεται  εντολή να 
προβούμε στις  απαιτούμενες ενέργειες για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας  για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων, της Π.Ε. Πειραιώς  και Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.    

28.  Το γεγονός ότι, όπως ορίζεται και στις διατάξεις του Ν.3850/2010, σε όλες τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  οι οποίες απασχολούν από 50 
και πάνω εργαζόμενους  ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
Ιατρού Εργασίας. Ως εκ τούτου η εν λόγω δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την Περιφέρεια 
Αττικής , καθώς εξυπηρετεί την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών της με την αντιμετώπιση , 
δηλαδή την πρόληψη και καταπολέμηση του επαγγελματικού κινδύνου υγείας.   

29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 162916/29-8-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με 
το οποίο επί του παρόντος δεν υπάρχει δυνατότητα στελέχωσης του Αυτοτελούς Γραφείου 
Ιατρού Εργασίας ως Υπηρεσιακή Μονάδα της Περιφέρειας Αττικής , ούτε με νέες προσλήψεις , 
ούτε με μετακινήσεις ήδη υπηρετούντος προσωπικού.  

30. Το γεγονός ότι η ανωτέρω  δαπάνη είναι  σύννομη  και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
των ανωτέρω υπηρεσιών , και η οποία προέκυψε κατόπιν έρευνας. 

 
                                         Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού  
ύψους 20.000,00€ για  την πληρωμή της παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας  για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και 

ΑΔΑ: Ψ50Ο7Λ7-52Μ



 4 

Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα  ενός έτους. (CPV: 85121000-3 Ιατρικές 
υπηρεσίες ) 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879.01 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες » του 
ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της  Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.  

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

Την  έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού  ύψους 20.000,00€ για  την πληρωμή της 
παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. 
Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, για χρονικό 
διάστημα  ενός έτους. (CPV: 85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες ) 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879.01 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες » του 
ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της  Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.  

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

     Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγελής Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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