
 
 

 
Του πρακτικού της αριθ. 14/2015 συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κοµοτηνής 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Έγκριση διενέργειας της εργασίας: Παροχή υπηρεσιών 

στο ∆ήµο, Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας. 
 
 Στην Κοµοτηνή σήµερα, ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2015, και ώρα 7.00΄ το απόγευµα, συνήλθε 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοµοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της αριθ.πρωτ.: 24718/23-7-2015 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του, κ Παναγιώτη Χαραλαµπίδη, που έγινε και επιδόθηκε στον καθένα 

των κ.κ. ∆ηµοτικών Συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

των άρθρων 2 και 3 του Κανονισµού Εργασιών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Πετρίδη, βρέθηκε σε 

απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα τα 31 µέλη και συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης Χαραλαµπίδης, Πρόεδρος, 2)Ισµαήλ Λεβέντ, Αντιδήµαρχος 

3)Σωτηρακόπουλος Νικόλαος, Αντιδήµαρχος 4)Στογιαννίδου Κλεοπάτρα, 5)Τσακιρίδης 

Ευστράτιος, 6)Ταπατζάς Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος, 7)Γκαράνης Ιωάννης, 8)Λιβεριάδου 

Αναστασία, 9)Αχµέτ Εµρέ, 10)Κιοσέ Εριτζάν, Αντιδήµαρχος, 11)Μολλα Ισά Ριτβάν, 

12)Ιµάµογλου Τζιχάν, 13)Μουσταφά Ογλού Σιµπέλ, Αντιδήµαρχος, 14)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, 

Αντιδήµαρχος, 15)Αποστολίδης Αχιλλέας, 16)Τζενετίδης Παρθένιος, 17)Μανίτσας ∆ηµοσθένης, 

18)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, 19)Θεοχαρίδης Γεώργιος, 20)Γραβάνης Αντώνης, 

21)Χασάν Χασάν, 22)Αµέτ Ερτζάν, 23)Ναβροζίδης Γεώργιος, 24)Χατζή Αµέτ Μουσταφά 

Ιµπραχήµ, 25)Λαφτσή Ελένη, 26)Μουσταφά Ουφούκ, 27)Χουσεϊν Ισµαήλ, 28)Μπαϊραµ Χουσεϊν 

Χουσεϊν,  29)∆απέργολας Νεκτάριος, 30)Φακιρίδης Νικόλαος και  31)Παπαδοπούλου Μαρία 

ΑΠΟΝΤΕΣ: οι κ.κ.: 1)Γκαντής Θεόδωρος, 2)Ζηλούδης Γεώργιος, 3)Ιωαννίδου Αικατερίνη. 

4)Καρασταύρου ∆ηµήτριος, 5)Τεφίκ Ογλού Ζεϊνέπ, 6)Μενεσελίδου Σοφία, 7)Καρελιάδου 

Αφροδίτη, 8)Αµέτ Χασάν, 9)Καραϊσκος Κωνσταντίνος και 10)Καραϊσκος Κοσµάς. 
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ΠΑΡΩΝ στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Μεχµέτ Μεσούτ, Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Κοµοτηνής.  

ΑΠΩΝ από τη συνεδρίαση ήταν ο κ Σαλπιγγίδης Γεώργιος, Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Θρυλορίου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής 

προσκλήσεώς τους), 1.Αθανασιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυδιάς, 2.Χαληλ Ιζετ, Πρόεδρος 

Τ.Κ. Μελέτης, 3.Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέας Καλλίστης, 4.Φελάκης 

Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Παγουρίων, 5.Παρασχάκης Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ. Πόρπης, 

6.Παπαδόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ανθοχωρίου, 7.Μιχαηλίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος 

Τ.Κ. Μέσης και 8.Μουσταφά Χαλήλ, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σιδηράδων. 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής 

προσκλήσεώς τους), 1)Ιωάννου Σωτήριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, 2)Πατρωνίδου 

Άννα, Πρόεδρος Τ.Κ. Αιγείρου, 3)Τσέκης Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Γρατινής, 4)Οσµάν Μεχµέτ, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Κάλχαντα, 5)Μεµέτ Μεµέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κηκιδίου, 6)Μηχαηλίδου Χρυσούλα, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Κοσµίου, 7)Σιρανετζή Ζεϊνούρ Ζεϊνουρ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μεγάλου ∆ουκάτου, 

8)Κυριαζής Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου, 9)Καµπέρ Σουκρή, Πρόεδρος Τ.Κ. 

Πανδρόσου, 10)Χασάν Χουσεϊν, Πρόεδρος Τ.Κ. Στυλαρίου, 11)Σταυρακάκης Νικόλαος, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου, 12)Μαµούτ Κενάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αρωγής, 13)Σαλήµ Σερκάν, 

Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γλύφαδας, 14)Χουσεϊν Χασάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιτέας και 15)Οσµάν Οζτζάν, 

Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καλλίστης. 

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους, οι εξής 

κ.κ.: 1)Βασιλική Ραχµανίδου, Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του 

∆ήµου, 2)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 3)Γεώργιος 

Τσαρουχάκης Υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας, 4)Μπακαλίδης ∆ηµήτριος, 

Υπάλληλος Τµήµατος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων, 5)Πάσσου ∆έσποινα, Αναπληρώτρια 

Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 Ύστερα από διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων, 

βρέθηκαν παρόντες οι 31, όπως αναφέρονται αυτοί πιο πάνω, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης του Σώµατος, στα θέµατα που έχουν ως εξής: 

………………………………………………..………………………………………………… 
.//. 
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Έπειτα o Πρόεδρος εισηγούµενος του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Ο 
Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. Αθανάσιος Τσοχατζής, 
υπέβαλε την αριθµ.24605/22-7-2015 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του κ. 
Αθανασίου Τσοχατζή, Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναµικού Προς 
Τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας: Παροχή 
υπηρεσιών στο ∆ήµο, Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας» Θέτουµε υπόψη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου τα παρακάτω 

1. Κατά τις διατάξεις του ν. 3850/2010, µε τον οποία κυρώθηκε ο κώδικας νόµων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζοµένων, και ο οποίος εφαρµόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις. 
εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, ορίζεται στο άρθρο 8 ότι οι 
επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόµενους έχουν την υποχρέωση να 
χρησιµοποιούν στις υπηρεσίες Γιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας. 

2. Ο εργοδότης και εν προκειµένω ο ∆ήµος, προκειµένου ν’ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
σχετικής νοµοθεσίας, δύναται κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 του ν. 4071/2012, για 
την πρόληψη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν. 3850/2010 να συνάπτει σύµβαση µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών 
µε Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 
και εφόσον ο φορέας δε διαθέτει τακτικό προσωπικό των ειδικοτήτων που απαιτούνται. 

3. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9  του ν. 3850/2010¨- περί υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων- ο εργοδότης προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για υποχρέωση 
χρησιµοποίησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, δύναται να επιλέξει µεταξύ α) της 
ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε εργαζόµενους στην 
επιχείρηση ή β) σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή γ) της σύναψης σύµβασης µε  Εξωτερικές 
Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π), για τις οποίες στο  ν. 3850/2010 και 
ειδικότερα στο άρθρο 23 υπάρχει ειδική ρύθµιση, για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν 
έναντι του εργοδότη.     

4.  Είναι γνωστό ότι στο ∆ήµο Κοµοτηνής δεν υπηρετεί ιατρός προκειµένου να του ανατεθούν 
καθήκοντα ιατρού εργασίας, αλλά και οι ελάχιστοι εναποµείναντες τεχνικοί υπάλληλοι που 
έχουν την εξειδίκευση να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, δεν αποδέχονται µια 
πρόσθετη αρµοδιότητα παράλληλα µε τα λοιπά καθήκοντα που απορρέουν από τον ΟΕΥ του 
∆ήµου. επωµιζόµενοι αυξηµένες ευθύνες, χωρίς πρόσθετο οικονοµικό αντάλλαγµα, η οποία 
αποδοχή κατά το νόµο είναι υποχρεωτική.. Σήµερα στο ∆ήµο Κοµοτηνής υπηρετούν 203 
τακτικοί υπάλληλοι, 49 µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατά 
διαστήµατα 30 άτοµα µε οχτάµηνη σύµβαση στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

5. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου, απαιτούν χρονοβόρα γραφειοκρατική διοικητική διαδιακασία, 
δεδοµένου ότι συνάπτονται µε φυσικά πρόσωπα. µετά την έκδοση κοινής υπουργικής 
απόφασης, µε την οποία καθορίζεται ο αριθµός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το 
συγκεκριµένο έργο που θα εκτελεσθεί, το χρονικό διάστηµα, το συνολικό ποσό της αµοιβής, 
ότι το έργο δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων καθώς και µε τη 
βασική προυπόθεση ότι  η σύµβαση αυτή δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

6. Επειδή πολλές συµβάσεις έργων αλλά και αναθέσεις από ∆ήµους µε γιατρούς εργασίας και 
τεχνικούς ασφαλείας, ακυρώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την αιτιολογία ότι οι 
συµβάσεις αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έπρεπε να καλυφθούν από µόνιµο 
προσωπικό, θεωρούµε ότι µετά την ισχύ του ν.4071/2012 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του ν. 3850/2010, παρέχεται η δυνατότητα στους ∆ήµους να συνάπτουν συµβάσεις 
µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών µε γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας αλλά και 
εταιρείες Προστασίας και Πρόληψης ,ακόµα και αν οι συµβάσεις αυτές καλύπτουν ανάγκες 
που δεν είναι ποσοτικά περιορισµένες, αλλά είναι µόνιµες ή ανακύπτουν συνεχώς ή 
επανειλληµµένα. Η ανάθεση θα γίνει απ ευθείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 209 του 
ν.3463/2007  και µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,   σε Εξωτερικές 
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ( ΕΞ.Υ.Π.Π), εφόσον από τη προµελέτη της υπηρεσίας 
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το ποσό δε θα ξεπεράσει τις 10.500 € και  είναι στα πλαίσια της απ ευθείας ανάθεσης µε 
απόφαση ∆ηµάρχου.     

7.  Λαµβανοµένου υπόψη όλων των ανωτέρω, παρακαλώ να επιληφθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
κατά τις διατάξεις του ν.3850/2010 και του ν.4071/2012 καθώς και του άρθρου 65 του 
ν.3852/2010 για την έγκριση διενέργειας της ανωτέρω εργασίας µε απ΄ευθείας ανάθεση σε 
Εξωτερικές Υπηρεσίες Πραστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π). κατά τις διατάξεις των άρθρου 
209 του ν. 3463/2007 και του Π∆ 28/80. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ Υπογραφή 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ. 

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί το ∆.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών λαµβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου του, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του 
άρθρου 6 του ν. 2527/1997, του άρθρου 209 του ν. 3463/2007, του Π∆ 28/80, το ν.3850/2010, 
καθώς και το ν.4071/2012. Μειοψηφούντων των: 1.Ν.Φακιρίδη και 2.Μ. Παπαδοπούλου διότι 
θεωρούν ότι θα έπρεπε οι θέσεις να καλύπτονται από µόνιµο προσωπικό  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α   

(µε ψήφους 29 υπέρ έναντι 2 κατά) 
  

Εγκρίνει τη διενέργεια εργασίας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών στο ∆ήµο, Γιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας» µε απ΄ευθείας ανάθεση σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.), όπως αναλυτικά αναγράφεται στο σώµα της παρούσας και συγκεκριµένα στην εισήγηση 
της αρµόδιας υπηρεσίας. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  α/α  217/2015 
…………………………………………………………….………………………………………... 

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   Ο ΑΝΤ/∆ΡΟΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Π.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ  Γ.ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ  ΑΜΕΤ ΕΡΤΖΑΝ  ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ      
         Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ 
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