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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 7/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 70/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Εκδίκαση ένστασης για την απευθείας
ανάθεση υπηρεσιών “Τεχνικού Ασφαλείας
και Ιατρού Εργασίας”».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 30 του μήνα Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 5738/7/26-3-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος  5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ  6) Γεωργαμλής
Λύσσανδρος και 7) Αράπογλου Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαβριηλίδης Γαβριήλ και 2) Αντωνόπουλος Δημήτριος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.
3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παπακώστας
Βασίλειος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5471/23-3-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος :

ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Τεχνικού
Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας»

Στις 14/1/12015 συντάχθηκε η ΑΜ: 17/2015 που αφορά την απ ευθείας
ανάθεση υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας» από το
Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και θεωρήθηκε την 23/1/2015 από την Δ/νση
Διοικ/κών Υπηρεσιών .
Στις 2/2/2015 εγκρίθηκε η ψήφιση – διάθεση πίστωσης της εν λόγω ανάθεσης
σε βάρος του ΚΑ 15.6131.001 ποσού 10.496,70€ .
Στις 19/2/2015 έγινε ανακοίνωση διενέργειας  για την απ ευθείας ανάθεση
υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας» με αριθμ. Πρωτ.
3159/19-2-2015 και θυροκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου την 19-2-2015 , με καταληκτική
ημερομηνία προσφορών την 26/2/2015.

Στην συνέχεια κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές :

1) ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΑΣ ΕΠΕ
2) PRO EX OE
3) HELLECON SERVICES EΠE

Την 2/3/2015 κατετέθη στον Δήμο Φιλ/φειας Χαλκ/νος η υπ αριθμ. 3786/2-3-
2015 ένσταση-καταγγελία της κας Ελένη Ζορμπά  με την οποία ζητεί την
ακύρωση της διενέργειας της διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού
εργασίας την οποία και επισυνάπτουμε .
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Κατόπιν η Νομική Υπηρεσία του Δήμου με την υπ αριθμ. 4917/17-3-2015
γνωμοδότησή της γνωμοδοτεί την απόρριψη της άνω καταγγελίας ένστασης
την οποία και επισυνάπτουμε .

Παρακαλούμε για την εκδίκαση της ένστασης

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 7/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ.
17/2015 σχετική μελέτη, την αριθ. 25/2015 απόφαση Ο.Ε., είδε τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/80
και των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/06, την υπ αριθ. πρωτ. 3786/2-3-
2015 ένσταση-καταγγελία της κας Ελένη Ζορμπά, την υπ αριθ. πρωτ.
4917/17-3-2015 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου

και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(7 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ)

Απορρίπτει την αριθ. πρωτ. 3786/2-3-2015 ένσταση-καταγγελία της κας
Ελένης Ζορμπά για την ακύρωση της διενέργειας της διαδικασίας για την
ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας, ως κατά πάντα αβάσιμη, απαράδεκτη
άμα δε και ελλείψει εννόμου συμφέροντος, θεωρώντας ταυτόχρονα ότι και  οι
λοιποί αναφερόμενοι σε αυτήν λόγοι πρέπει να απορριφθούν ως αλυσιτελείς,
για τους αναλυτικά και ειδικότερα αναφερόμενους στην υπ αριθ. πρωτ.
4917/17-3-2015 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας επί της ένστασης
λόγους και πιο συγκεκριμένα διότι:

1.- Η υπό κρίσιν ένσταση- καταγγελία είναι απορριπτέα ως κατά πάντα
απαράδεκτος ελλείψει εννόμου συμφέροντος, εφόσον η ενισταμένη δεν
συμμετείχε στην ως άνω διαδικασία ούτε  υπέβαλε εμπρόθεσμη προσφορά με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της ταχθείσης αποκλειστικής
προθεσμίας από της δημοσιεύσεως της ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 3159/19-2-
15 ανακοινώσεως του κ. Αντιδημάρχου Οικονομικών μέχρι την 26-2-15.

2.- Τυχόν προηγούμενη της ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 3159/19-2-15
ανακοινώσεως του  κ. Αντιδημάρχου Οικονομικών υποβληθείσα αίτηση της
ενισταμένης για πρόσληψη της ως ιατρού εργασίας στον Δήμο Ν. Φιλ/φειας [
ως πχ. η  υπ΄αυτής επικαλούμενη υπ΄αριθμ. πρωτ. 1933/7-2-14 αίτηση για
πρόσληψη] δεν πληροί της προϋποθέσεις νόμιμης και εμπρόθεσμης
προσφοράς της στην ως άνω διαδικασία, ως ο νόμος ορίζει ούτε υποκαθιστά
αυτήν και κατά συνέπεια δεν δύναται να ληφθεί παντάπασι υπόψιν,
λαμβανομένου υπόψιν ότι αυτή απευθύνεται  προς την τότε Δήμαρχο Φ-Χ  κα
Εφη Γαϊτανά- Αποστολάκη με το αίτημα να προσληφθεί  στον Δήμο
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως ιατρός εργασίας .

3.- Η ενισταμένη ουδέποτε υπέβαλε  < προσφορά  > με τα αναγκαία
δικαιολογητικά, αλλά αίτηση για πρόσληψη την 7-2-14.
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4.- Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3159/19-2-15 ανακοίνωση του κ. Αντιδημάρχου
Οικονομικών ΔΦΧ δημοσιεύθηκε  ως ο νόμος ορίζει και  στην ιστοσελίδα του
Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος την 19-2-15.

Επιπλέον των ανωτέρω επισημαίνεται ότι ο Δήμος Φιλ/φειας-
Χαλκηδόνος δεν είχε καμία νομική υποχρέωση να ενημερώσει την ενισταμένη,
ως απαραδέκτως, αβασίμως και  αορίστως ισχυρίζεται αυτή.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ.
Γ.Αράπογλου, ο οποίος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία,
δηλώνοντας ότι σέβεται τη γνώμη της Ν.Υ., αλλά διαφωνεί με την
απευθείας ανάθεση των εν θέματι υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
9. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
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