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∆ιαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση µε την παρουσία  ( 17 ) ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 
Οµόφωνα χρέη Γραµµατέως ανέλαβε η κ. Μ. Αρώνη λόγω απουσίας της κ. Καµπούρη. 
 
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος προσήλθαν οι  κ. κ. Ζούνη, Αγγελοπούλου. 
 
Στην αρχή συζήτησης του 2ου θέµατος προσήλθαν οι κ.κ. Κουτρούλης, Κουτσογιαννάκης, Παντερή. 
 
Στα  3ο , 4ο , 5ο , 6ο    θέµατα προήδρευσε η κ. Ζούνη. 
Στην αρχή συζήτησης του 5ου θέµατος προσήλθε ο κ. Σπυρόπουλος. 
 
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 7ου  θέµατος προσήλθαν οι κ.κ Βαβουράκης, Μαστοράκος. 
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Κατά την διάρκεια συζήτησης του 9ου  θέµατος προσήλθε ο κ. Παπαδηµητρίου. 
 
Στην αρχή συζήτησης του 10ου θέµατος απεχώρησε ο κ. Κεϊµπίνος. 
 
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την σειρά τους. 
 
                       
                  
              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ         
 
                                     
                     
                                                                                                      
8ο /2015 
 
                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
 

Θέµα: Εγκριση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας και καθορισµός του 
τρόπου εκτέλεσής τους. 
 
Μετά την εκφώνηση του θέµατος η Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, διάβασε την εισήγηση του 
∆ηµάρχου κ. Ν.Μπάµπαλου  που  έχει ως εξής:  
 
Αξιότιµε Πρόεδρε, 

Με τις διατάξεις του ν.3850/2010 και του προγενέστερου ν. 1568/1985, περί προστασίας της υγείας και 
ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, κωδικοποιήθηκαν οι νόµοι µε τους οποίους ρυθµίζονται τα 
θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. 
Με βάση τη νοµοθεσία όλες οι επιχειρήσεις ή ( ΟΤΑ) εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόµενο 
πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Ν.3850/2010 άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2 ). 
Eπίσης πρέπει να έχουν γιατρό εργασίας όσες επιχειρήσεις ή ( ΟΤΑ) 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 (Π.∆.94/1987 , Π.∆. 212/2006 , Π.∆. 186/95 , 
Π.∆. 399/1994 , Π.∆. 338/2001 ). 
Οι επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ) για τον υπολογισµό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης και των προσόντων 
χωρίζονται µε βάση την επικινδυνότητά τους σε τρεις κατηγορίες, την Α (υψηλή επικινδυνότητα), την Β 
(µέση επικινδυνότητα) και την Γ (χαµηλή επικινδυνότητα). Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται στο άρθρο 10 
του Ν.3850/2010 ανάλογα µε τον κωδικό κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης (ΣΤΑΚΟ∆ 
1980) όπως ορίζεται από το Π.∆. 294/1988 και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 
 
Οι Ο.Τ.Α. ως προς το ∆ιοικητικό-Οικονοµικό προσωπικό ανήκουν στην Γ΄επικινδυνότητα (Χαµηλή 
επικινδυνότητα) και ως προς το εργατοτεχνικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας στην Β’ 
επικινδυνότητα. 
Σύµφωνα µε το από 3/4/2015 έγγραφο του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, το διοικητικό προσωπικό του 
∆ήµου ανέρχεται σε 243 άτοµα και το εργατοτεχνικό προσωπικό σε 131 άτοµα. 
Mε την προσµέτρηση των ελάχιστων ορών εργασίας προκύπτει ότι: 
Α. Ο τεχνικός ασφαλείας θα απασχολείται ετησίως = 424,7 ώρες. Επίσης πρέπει 
να έχει τα εξής τυπικά προσόντα: 
Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του εσωτερικού ή 
ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την 
παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της 
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) δηλαδή Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός, Χηµικός Μηχ/κοςκ.λ.π. 
Πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο 
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σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, 
όταν αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, δηλαδή Χηµικός κ.λ.π. 
Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην 
σχολών υποµηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δηλαδή Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός, Βιοµηχανικής 
Παραγωγής κ.λ.π. 
 
Σύµφωνα και πάλι µε το από 3/4/2015 έγγραφο του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, στο ∆ήµο µας 
υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι που κατέχουν πτυχία µε αντικείµενο σπουδών το οποίο έχει σχέση µε τις 
κατηγορίες που περιγράφονται στην κείµενη νοµοθεσία. 
Μπορεί η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφαλείας να µην αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού 
ασφαλείας, (παρ.3 άρθρο 15 Ν.3850/2010 ), όµως οι αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας δεν 
επιτρέπουν να οριστεί ένας από τους υπηρετούντες υπαλλήλους όπως αναλυτικά περιγράφεται στα έγγραφα 
των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων που ασκούν τα καθήκοντά τους. 
 
Β. Ο ιατρός εργασίας θα απασχολείται ετησίως = 175,8 ώρες (ελάχιστο σύµφωνα µε το νόµο 75 ώρες). 
Επίσης πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από 
τον οικείο ιατρικό σύλλογο. (παρ.1 άρθρο 16 Ν.3850/2010 ) 
Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν 
δικαίωµα να ασκούν: 
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά 
τουλάχιστον έτη 
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να 
ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. (παρ.2 άρθρο 16 
Ν.3850/2010 ) 
 
Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο 
εγγράφονται οι ιατροί της προηγούµενης παραγράφου. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρµόδια 
υπηρεσία περιλαµβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι 
εγγεγραµµένοι. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος 
σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρµόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσµίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών 
σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά σε αυτόν. 
Ιατρός που περιλαµβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο µπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας µόνο στην 
περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του 
συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας 
στην περιφέρεια αυτή. (παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010 , όπως προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 29 του 
Ν.3996/2011 ). 
 
Στο ∆ήµο Ηρακλείου  δεν υπηρετεί µόνιµος (τακτικός) ιατρός εργασίας, ενώ στον ΟΕΥ δεν προβλέπεται 
θέση γιατρού εργασίας µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου χρόνου. Επίσης είναι ευνόητο ότι 
το έργο του ιατρού εργασίας δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του 
∆ήµου Ηρακλείου, συνεπώς καθίσταται αναγκαία η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ιδιώτη ιατρό, ή 
σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) 
του άρθρου 5 του Π.∆.294/1988. 
Οι αρµοδιότητες του Ιατρού εργασίας καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, 14 και 15 του 
ν. 3850/2010 αντίστοιχα. 
 
Ο εργοδότης (συµπεριλαµβάνονται και οι ΟΤΑ), προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σχετικής 
νοµοθεσίας περί υποχρέωσης χρησιµοποίησης υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας ή/και 
σε ιδιαίτερα προβλήµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, δύναται να επιλέξει µεταξύ των 
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περιπτώσεων: 
ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και γιατρού εργασίας σε εργαζοµένους στο φορέα ή 
σε άτοµα εκτός φορέα ή 
σύναψη σύµβασης µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). Στο άρθρο 23 
του Ν.3850/2010 περιγράφεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (τεχνικού 
ασφάλειας και γιατρού εργασίας) και από Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), οι 
οποίες αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εφόσον πληρούν τις 
προδιαγραφές και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Π.∆. 95/99 ή 
συνδυασµό µεταξύ αυτών των δυνατοτήτων. 
 
Ο ∆ήµος µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω µπορεί να επιλέξει ή την σύναψη σύµβασης έργου, σύµφωνα µε 
τις αυστηρά τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997, ή την περίπτωση σύναψης σύµβασης µε 
τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της 
ανάθεσης της εργασίας µε τις διατάξεις που διέπουν τις αναθέσεις υπηρεσιών (δηλ.του Π∆ 28/80 ). 
Η περίπτωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου, µέγιστης διάρκειας σύµβασης 
ενός (1) έτους δεν ενδείκνυται για δύο λόγους: 1) λόγω του περιορισµού να προσλήψεων και των 
χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτείται όπως: α)έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, 
είτε µε την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Εσωτερικών και Οικονοµικών, β) δεν επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου 
εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας των φορέων προβλέπονταν 
οργανικές θέσεις (κενές ή καλυµµένες) ειδικότητας αντίστοιχης µε αυτές για τις οποίες προτεινόταν η 
κατάρτιση σύµβασης έργου µε φυσικά πρόσωπα γ) χρειάζεται και βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) που εκδίδεται 
κατόπιν αιτήµατος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο και περιλαµβάνεται και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των 
υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς 
και 2) οι ετήσιες ώρες απασχόλησης είναι πολύ λίγες για την πλήρη απασχόληση του γιατρού εργασίας και 
του τεχνικού  ασφαλείας για ένα έτος. 
Με την Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 1 Πράξη 52/2012 , το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι οι υπηρεσίες τεχνικού 
ασφαλείας στους Ο.Τ.Α. µπορούν να παρασχεθούν µόνο κατόπιν σύναψης σύµβασης έργου, σύµφωνα µε τις 
αυστηρά τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 και όχι µε σύµβαση υπηρεσιών (Π∆ 28/80). 
Όµως µε νεότερες πράξεις του, το Κλιµ. Τµ. 1 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξεις  197/2013, 198/2013 και 
220/2013) ερµηνεύει διαφορετικά τις διατάξεις της παρ. 10 του  άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και σύµφωνα 
µε την οικεία  αιτιολογική έκθεση, προκειµένου  
να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα της πρόσληψης Τεχνικού Ασφαλείας από τους Ο.Τ.Α. και της ανάγκης “για τη 
διασφάλιση της υγείας και της σωµατικής ακεραιότητας των εργαζοµένων”σ’ αυτούς, ενόψει του ότι “βάσει 
των εργαζοµένων που απασχολούνται ανά Ο.Τ.Α.,οι ώρες απασχόλησης που προκύπτουν για (....) τον 
Τεχνικό Ασφαλείας συνήθως είναι λιγότερες από το πλήρες ωράριο των εργαζοµένων στους φορείς του 
∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά ΝΠ∆∆ (40 ώρες)” σε συνδυασµό µε “το δραστικό περιορισµό των προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού  για το τρέχον και τα επόµενα έτη, λόγω δυσµενούς δηµοσιονοµικής συγκυρίας”, 
παρέχεται στους Ο.Τ.Α. η δυνατότητα, εφόσον δε διαθέτουν τακτικό προσωπικό της ως άνω ειδικότητας, να 
συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών µε ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.  
Συνεπώς, µε τις νεότερες αυτές Πράξεις του, το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχεται τη δυνατότητα των ∆ήµων να 
αναθέτουν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας όχι µόνο µε σύµβαση έργου, αλλά και µε σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών 
 
 
Ενισχυτικά και σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. µε αριθµό  οικ.44363/23.11.2012 , οι διατάξεις του 
άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012 όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 
234 Α/23-10-2014),  ερµηνεύονται διαφορετικά. Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής: 
«Με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.10 λογίσθηκαν ως νοµίµως καταρτισθείσες συµβάσεις µίσθωσης 
έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.2527/1997 όπως ισχύει) ή παροχής υπηρεσιών µεταξύ ΟΤΑ και 
ιδιωτών που συνήφθησαν βάσει των οριζοµένων στο ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» ή στον προϊσχύσαντα ν.1568/1985, ενώ κατοχυρώθηκε το 
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δικαίωµα των εργοδοτών φορέων να συνάπτουν και εφεξής αντίστοιχες τέτοιες συµβάσεις για την 
αντιµετώπιση των αναγκών τους εφόσον βέβαια δεν υπηρετεί σε αυτούς τακτικό προσωπικό των 
συγκεκριµένων ειδικοτήτων. 
 
Εάν η παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους 
ΟΤΑ αναζητηθεί µέσω της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών, τότε έχει αποδοτική εφαρµογή ο ν.3463/2006 
(114/Α'), αφού η προϋπολογιζόµενη δαπάνη είναι κάτω του ορίου εφαρµογής των κοινοτικών διατάξεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, από το συνδυασµό των άρθρων 209 παρ.2 και 273 παρ.1 του ν.3463/2006 προβλέπεται η 
εφαρµογή των διατάξεων του π.δ.28/1980 (11/Α'), όπως ισχύει .» 
Συνεπώς, για ακόµη µια φορά, παρατηρείται το σύνηθες πλέον φαινόµενο να παρέχονται στους ∆ήµους από 
τα αρµόδια Υπουργεία οδηγίες, οι οποίες όµως κρίνονται παράνοµες από τα Κλιµάκια και Τµήµατα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Το αποτέλεσµα είναι να ενισχύεται η - ούτως ή άλλως υπάρχουσα, λόγω του πρωτόγνωρου ρυθµού 
νοµοθετικών τροποποιήσεων - ανασφάλεια των ∆ήµων ως προς τη νοµιµότητα των ενεργειών τους. 
 
Οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται του ΦΠΑ, όχι όµως οι εταιρίες Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). (ΠΟΛ. 1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008 και αριθ.297/08 Γνωµοδότησης 
του Ν.Σ.Κ) 
Το ανωτέρω θέµα επιλύθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 4071/2012, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 12 µε το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234 Α/23-10-
2014), όπου παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α., από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης, ήτοι από 
23-10-2014, να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών µε ιατρούς εργασίας και 
τεχνικούς ασφαλείας, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό αυτών των ειδικοτήτων, για την 
αντιµετώπιση της ανάγκης διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων τους κατά την 
εργασία, βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύοντος ν. 1568/1985.  
Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας σε ΕΞ.Υ.Π.Π., πριν 
από την επιλογή, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας τη 
γραπτή σύµβαση µε την ΕΞ.Υ.Π.Π. (άρθρο 9 παρ.7 Ν.3850/2010 ) 
Η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει το νοµότυπο των αναθέσεων, καθώς και την επάρκεια της 
υλικοτεχνικής υποδοµής και το νοµότυπο των συµβάσεων. Ειδικά για την ανάθεση καθηκόντων ιατρού 
εργασίας πρέπει να υπάρχει και σχετική βεβαίωση άσκησης της συγκεκριµένης ιατρικής ειδικότητας από τον 
τοπικό ιατρικό σύλλογο. (άρθρο 9 παρ.8 Ν.3850/2010). 
 
Η αµοιβή τους υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων στον ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής  
σύµφωνα µε την γνωµοδότηση 387/2012 του ΝΣΚ και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
Ν.3850/2010 και της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.3850/2010 . 
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει µε απευθείας ανάθεση µε απόφαση ∆ηµάρχου και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008,  τις 
διατάξεις του Π∆ 28/1980 και την σχετική έκθεση της Υπηρεσίας όπου η εργασία θα ανατεθεί σε ανάδοχο 
που διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία και υποδοµή για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει : 
 

1. Την έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε αρ. 27 ΤΥ/2015  που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας & 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας και 

2. Να εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης µε απευθείας ανάθεση την παραπάνω εργασία µε απόφαση 
∆ηµάρχου και σύµφωνα νε τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως συµπληρώθηκε µε το 
άρθρο 20 του Ν. 3731/2008 και  τις διατάξεις του Π∆ 28/1980. 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Ν.Μπάµπαλου και  τη βρήκε ορθή και νόµιµη  
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εγκρίνονται οµόφωνα: 
 
1. Η Τεχνική Μελέτη µε αρ. 27 ΤΥ/2015  που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας & Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας και 
2. Καθορίζεται ως  τρόπος εκτέλεσης η απευθείας ανάθεση της  εργασίας µε απόφαση ∆ηµάρχου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του Ν. 
3731/2008 και  τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 ως η εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ 
 

      Η Προεδρεύουσα           O Γραµµατέας                             Τα Μέλη 
 
            Μ.Ζούρου 

∆.Αϊβατζίδου 
          Μ.Ζούνη    Μ.Αρώνη    ∆.Τσεκούρας 
         Η.Χαλκής 
         Γ.Οικονοµίδης 
         Χ.Αγγελοπούλου-Λοβάτι 

                                                                           Ε.Κουτσογιαννάκης   
              Ν.Σπυρόπουλος     
         Ν.Μπαρµπούνης   

         Α.Καρανικόλας 
         Α.Παναγιωτακοπούλου-Γαβριέλη 
         Ι.Φίλανδρος 

;   Μ.Παντερή-Ηλιάδη 
         Γ.Πέτρου 
         Κ.Πέτσας 

∆.Κεϊµπίνος 
         Π.Βλασσόπουλος 

Μ.Γαλακτοπούλου-Σπετσιώτη 
Κ.Κουτρούλης 
∆.Σπηλιόπουλος   

 ∆.Ταβουλάρης 
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