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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 167
Της 14ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, ύστερα από την µε αριθ. πρωτ.
12801/260/9-3-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα.
Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.
Παρόντες είναι οι κ.κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία,
Καρβουνάς Νικόλαος και Μελά Σταυρούλα, τακτικά µέλη.
Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Αντωνάκου Σταυρούλα,
Κάρλες Αναστάσιος, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης και Σαλπέας Ηλίας.
Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την αποσφράγιση
και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή
µη του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας
και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, για την εκτίµηση επαγγελµατικού
κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων
του ∆ήµου, για Ιατρούς Εργασίας, προϋπολογισµού δαπάνης 22.188,40 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Με τη µε αριθ. 549/2017 προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
δαπάνη, διατέθηκε η πίστωση, εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της πιο
πάνω υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 51372/833/9-11-2017 περιληπτική διακήρυξη, η οποία
ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας (www.pireasnet.gr), δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και ∆ΗΜΟΤΗΣ και µε την οποία ορίστηκε η διεξαγωγή του διαγωνισµού
για την Πέµπτη 23 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.µ.
Η αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ:
17PROC002214138 2017-11-09.
Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Προσφορών (η
οποία συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 517/2017 (ΟΡΘΗ) Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και
ώρα διενήργησε το διαγωνισµό και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων καταρχήν και
στην συνέχεια τις οικονοµικές τους προσφορές, συνέταξε τα Νο 1 και Νο 2 Πρακτικά της, τα οποία και
υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή.
Τα ως άνω Πρακτικά, η Ο.Ε. ενέκρινε µε την µε αριθµ. 19/2018 απόφασή της και ανέδειξε
προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανωτέρω εργασία, τον κ. ΙΩΑΝΝΙ∆Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ.
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Ακολούθως, ο προσωρινός ανάδοχος κατόπιν του µε αρ. πρωτ. 6272/127/5-2-2018 εγγράφου
της Οικονοµικής Επιτροπής, προσκόµισε το µε αρ. 7667/12-2-2018 φάκελο, µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του διαγωνισµού.
Αρµοδίως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και συνέταξε το από 21/2/2018 Νο 3 πρακτικό της, το οποίο υπέβαλε
στην Οικονοµική Επιτροπή και το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6 ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2018
Στον Πειραιά, στις 21-02-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα
του ∆ήµου Πειραιά (I. ∆ραγάτση 12 Πλ. Κοραή 7ος όροφος), συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών και υπηρεσιών η οποία συστάθηκε µε την υπ.
αριθµ. 517/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά, προκειµένου να προβεί
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου κου ΙΩΑΝΝΙ∆Η
Κωνσταντίνου του Χρήστου, για το συνοπτικό ∆ηµόσιο διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες
προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς
µόνο βάσει τιµής που προκηρύχθηκε για «την ανάθεση εργασίας σε εξωτερική υπηρεσία προστασίας
και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο για την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και
την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/16 υποχρεώσεων του
∆ήµου, για ιατρούς εργασίας», προϋπολογισµού δαπάνης 22.188,40 € πλέον Φ.Π.Α .
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1.
2.

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Τακτικό Μέλος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΓΟΡΗ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Επιτροπή αφού αποδέχτηκε τον υποβληθέντα φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του προσωρινού αναδόχου προχώρησε στην αποσφράγισή του ύστερα από τη µε ηµεροµηνία 14.02.18
πρόσκληση που είχε προηγηθεί προς τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, κο ΙΩΑΝΝΙ∆Η
Κωνσταντίνο του Χρήστου - Ειδικός Ιατρός Εργασίας και G4S – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής
Επανδρωµένων – Τεχνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Α.Ε.
Στον σφραγισµένο φάκελο περιλήφθησαν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου εν ισχύ.
2. Υπεύθυνη δήλωση υποχρέωσης καταβολής εισφορών σε ΕΦΚΑ & ΙΚΑ.
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Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας εν ισχύ.
Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας εν ισχύ.
Πιστοποιητικό Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εν ισχύ.
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη υπαγωγής του σε κατάσταση πτωχεύσεως
εν ισχύ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κρίθηκαν επαρκή και συναινούµε στην κατακύρωση της σύµβασης
µε τον κο ΙΩΑΝΝΙ∆Η Κωνσταντίνο του Χρήστου - Ειδικό Ιατρό Εργασίας.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίγραφα εκ των οποίων τρία (3)
παραδόθηκαν στην Οικονοµική Επιτροπή -συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιολογητικών
κατακύρωσης-, τα άλλα δύο (2) παραδόθηκαν στα µέλη της Επιτροπής και το ένα (1) έµεινε στο αρχείο
της Επιτροπής.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΑΡΓΑΡΗ
ΑΓΟΡΗ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατόπιν των ως άνω, η Ο.Ε. αφού είδε:
•
•
•
•
•
•
•
•

τα Πρακτικά Νο 1, Νο 2 και Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
το Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης – Τµήµα
Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού (Α∆ΑΜ 17REQ002043474 2017-10-05),
τη µε αριθ. 668/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αναγκαιότητα εκτέλεσης της
υπηρεσίας),
τη µε αριθ. 549/2017 απόφαση Ο.Ε. (έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση µελέτης
και κατάρτιση όρων διακήρυξης),
τη µε αριθ. 19/2018 απόφαση Ο.Ε. (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου),
τη µε αρ. 44/2018 απόφαση Ο.Ε. (διάθεση πίστωσης οικ. έτους 2018),
τη µε αριθ. 517/2017 (ΟΡΘΗ) απόφαση Ο.Ε. (συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού),
τη µελέτη και διακήρυξη της Υπηρεσίας
Αφού είδε τις διατάξεις:

•
•
•
•

του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"),
του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α/194/2010) (διατάκτες),
του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.
τη µε αριθ. 57654/23-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ
Β/1781/2017), που αφορά στη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
ΚΗΜ∆ΗΣ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών

της, ,
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Αποφασίζει Οµόφωνα
1. Την έγκριση του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

2. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασία σε
Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο,
για την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων
από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου, για Ιατρούς Εργασίας,
προϋπολογισµού δαπάνης 22.188,40 € πλέον Φ.Π.Α., στον κ. ΙΩΑΝΝΙ∆Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΦΜ 114807798, ∆.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ), του οποίου ο
φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης βρέθηκε πλήρης και ο οποίος προσέφερε
για την υπηρεσία του Ιατρού Εργασίας το ποσό των 19.995,16 €.
Η δαπάνη για την πιο πάνω εργασία, που ανέρχεται στο ποσό των 19.995,16 €, για την υπηρεσία
του Ιατρού Εργασίας, θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7413.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2018 (σχετ. η µε αρ. 44/2018 απόφαση Ο.Ε. – αρ. αιτήµατος 175 µε α/α 208 του µητρώου
δεσµεύσεων).
Η πιο πάνω εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης που έχει
συνταχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, τη δε σχετική σύµβαση θα υπογράψει για το ∆ήµο ο ∆ήµαρχος ή
αρµόδιος Αντιδήµαρχος.
Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

