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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 28/28-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 376/2018 
Περί παράτασης του υπ’ αριθ. Πρωτ. 22268/6-
12-2017 συµφωνητικού παροχής υπηρεσιών 
γιατρού εργασίας για τον ∆ήµο Μεγαρέων. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 Νοεµβρίου 
2018 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 22630/23-11-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Λέλης Μελέτιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Ζάλης Αθανάσιος 
Ρήγα Ελένη Βαρελάς Κλεάνθης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 
Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης -------- 
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  
  -------- 
  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου  
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 368/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.  
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κ. Πρόεδρος εισηγείται το 11ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/υµβουλίου την από 
21/11/2018 εισήγηση της Προϊσταµένης του Ταµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας κας Στυλιανοπούλου Φωτεινής,  
που έχει ως ακολούθως:  

 
«ΘΕΜΑ: Παράταση του υπ’αριθµ. 22268/6-12-2017 συµφωνητικού της «Παροχής 
υπηρεσιών γιατρού εργασίας για τον ∆ήµο Μεγαρέων». 
            Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «Υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζοµένων» και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/1996 (ΦΕΚ 
11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των 
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο µέσο όρο πάνω από 
50 εργαζοµένους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες 
Ιατρού Εργασίας. 

Επίσης µε την υπ’αριθµ. 88555/3293/30-9-1988 (ΦΕΚ 721/4-10-1988 
τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ 
και των ΟΤΑ που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν.1836/1989, η εφαρµογή των 
διατάξεων επεκτείνεται και στο ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τέλος µε τις διατάξεις του Π.∆. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος 
χρόνος απασχόλησης τεχνικού εργασίας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων 
και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες 
της παρ.1, του άρθρου 1του Ν. 1568/1985» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης 
του ιατρού εργασίας. 

Με την υπ’αριθµ. 613/13451/21-8-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, κατόπιν της 
υπ’αριθµ. 8888/25-5-2017 έγγραφης πρόσκλησης του ∆ήµου, ανατέθηκε η παροχή 
υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τον ∆ήµο Μεγαρέων στον Ειδικό Ιατρό Εργασίας κ. 
Παπαγιαννάκη Γεώργιο. 

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, υπεγράφη το υπ’αριθµ. 22268/6-12-
2017 Συµφωνητικό «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για τον ∆ήµο 
Μεγαρέων»  διάρκειας δώδεκα (12) µηνών από 6-12-2017 έως 5-12-2018. 

Με την υπ’αριθµ. 22199/19-11-2018 αίτησή του, ο Ιατρός Εργασίας κ. 
Γεώργιος Παπαγιαννάκης ζήτησε την παράταση ισχύος του ως άνω 
Συµφωνητικού, σύµφωνα µε το άρθρο 8 αυτού, διότι λόγω των έκτακτων 
γεγονότων που έπληξαν τον ∆ήµο µας, δεν κατέστη δυνατόν να εξεταστούν όλοι οι 
υπάλληλοι. 

Η υπηρεσία µας, η οποία παρακολουθεί την υλοποίηση του εν θέµατι 
αναφερόµενου Συµφωνητικού, πιστοποιεί ότι πράγµατι, για λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και οι 
εξετάσεις όλων των υπαλλήλων. 

Συγκεκριµένα λόγω των καταστροφικών πληµµυρών της 15ης Νοεµβρίου 
2017, της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου και των πληµµυρών της 29ης 
και 30ης Σεπτεµβρίου, εξαιτίας των οποίων ο ∆ήµος Μεγαρέων κηρύχθηκε σε 
Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας µε τις υπ’αριθµ. 8093/15-11-
2017 και 8120/15-11-2017 αποφάσεις το Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής 
Προστασίας, την υπ’αριθµ. 146513/24-7-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής 
και τις υπ’αριθµ. 8355/8-11-2018 και 8266/8-11-2018 αποφάσεις του Γενικού 
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας αντίστοιχα, δεν κατέστη δυνατή η εµφάνιση όλων 
των ειδοποιηθέντων για εξέταση από τον Ιατρό Εργασίας  υπαλλήλων, στο 
προκαθορισµένο ραντεβού, λόγω των υποχρεώσεων τους στις πληγείσες 
περιοχές. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή 
α) από τις διατάξεις του άρθρου 8 του συµφωνητικού προβλέπεται η παράταση του 
ισχύος συµφωνητικού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ήµου, ύστερα από 
εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της οποίας 
µπορεί να παρατείνεται χρονικά µέχρι το 50% αυτής χωρίς αύξηση του συµβατικού 
τιµήµατος, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, και 
β) η µη εξέταση όλων των υπαλλήλων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ιατρού 
Εργασίας για τους προαναφερόµενους λόγους 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
την παράταση του υπ’αριθµ. 22268/6-12-2017 Συµφωνητικού  «Παροχή 
υπηρεσιών γιατρού εργασίας για τον ∆ήµο Μεγαρέων» έως έξι (6) µήνες. 
 

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την παράταση έξι (6) µηνών του χρόνου ισχύος του υπ’ αριθ. 
22268/6-12-2017 συµφωνητικού: «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για τον 
∆ήµο Μεγαρέων», που υπεγράφη  µεταξύ του ∆ηµάρχου Μεγαρέων και του 
Ειδικού Ιατρού Εργασίας κ. Παπαγιαννάκη Γεώργιου,  σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

.  
Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 376/2018  
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης 
 Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
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