
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 18/17-08-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ.Απόφ. 331/2016              ΘΕΜΑ: « Κήρυξη έκπτωτου του ανάδοχου της 

εργασίας παροχής υπηρεσιών ιατρού 

εργασίας». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η-8-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 27870/12-08-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 28 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

 1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7 Γκουστίλης Θεόδωρος   

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15 Κεφαλάς Ανέστης   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Μουστάκας Βασίλειος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
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24 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

27 Χρυσοχόου Παύλος   

28 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την από 03-08-
2016 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης µε την οποία ζητά την 
κήρυξη έκπτωτου του ανάδοχου της εργασίας παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας. 
 
Συγκεκριµένα για την εκτέλεση της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας” συντάχθηκε η  υπ αριθµ. 01/2015 µελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου και µε την υπ αριθµ. 396/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
δεσµεύτηκε πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6117.005. 

Στη συνέχεια µε την υπ αριθµ. 2063/33679/28-08-2015 (Α∆Α:6ΜΤΜΩΡΣ-Ρ40) απόφαση του 
∆ηµάρχου Θέρµης εγκρίθηκε  η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας και καθορίστηκε ως τρόπος 
εκτέλεσής της η απευθείας ανάθεση µετά από συγκέντρωση προσφορών µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.  

Ακολούθως µε την υπ αριθµ. 2206/36344/15-09-2015 (Α∆Α:Ω62ΙΩΡΣ-ΚΙΣ)απόφαση 
∆ηµάρχου ανατέθηκε η ανωτέρω εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, στο 
µέρος που αφορά την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στην Νέλλα ∆ήµητρα, έναντι 
ποσού 4.000,00 € και υπογράφηκε το σχετικό συµφωνητικό στις 22-09-2015 µε ηµεροµηνία 
έναρξης παροχής υπηρεσιών την 02α-10-2015 και ηµεροµηνία λήξης την 01η-10-2016.  

Στις 10-06-2016 η κα Νέλλα ∆ήµητρα υπέβαλε αίτηση για διακοπή της υπογραφείσας 
σύµβασης, η οποία έλαβε αριθµ. Πρωτοκόλλου 20125/10-06-2016, και κοινοποίησε τη 
διακοπή της εργασίας προς την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας – Θράκης (υπ αριθµ. Πρωτ. 23007/04-07-2016).  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) “Περί εκτελέσεως 
έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως” προβλέπεται ότι :  

“1. Οσάκις ο ανάδοχος δεν συµµορφούται προς τας υποχρεώσεις αυτού, τας απορρεούσας 
εκ της συµβάσεως και των διατάξεων του παρόντος ή προς τας εντός των ορίων των 
διατάξεων τούτων διδοµένας αυτώ εγγράφως υπό της επιβλεπούσης Τεχνικής Υπηρεσίας 
διαταγάς, καλείται δι'ειδικής προσκλήσεως του προισταµένου της υπηρεσίας παρ'ης 
επιβλέπονται τα έργα ή προκειµένου περί προµηθειών, εργασιών και µεταφορών υπό του 
δηµάρχου ή προέδρου κοινότητος, απαραιτήτως υποµιµνησκούσης τας διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, ίνα εντός ευλόγου προθεσµίας, πάντως ουχί ελάσσονος των δέκα 
ηµερών, συµµορφωθή προς τας υποχρεώσεις του ή τας αρµοδίας δοθείσας αυτώ εγγράφως 
διαταγάς. Εις περίπτωσιν καθ'ην αξιούται η λήψις µέτρων προ αποτροπήν προφανών 
κινδύνων,περί ων το άρθρον 48 παρ.6 του παρόντος, η τασσοµένη προθεσµία δύναται να 
είναι και µικροτέρα των 10 ηµερών.  

Η ειδική πρόσκλησις και αι δια ταύτης τιθέµεναι προθεσµίαι δεν ανατρέπουν τας εκ της 
συµβάσεως υποχρεώσεις του αναδόχου δια την εµπρόθεσµον εκτέλεσιν των έργων ή 
τµηµάτων αυτών και τας εκ της υπερβάσεως των προθεσµιών συνεπείας. Ειδική 
πρόσκλησις, κατά τα ανωτέρω, δύναται να σταλή προς τον ανάδοχον, καθ'όλην την 
διάρκειαν ισχύος της συµβάσεως και µέχρι της εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής”.  
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2. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθή προς την ειδικήν ως άνω διαταγήν εντός της ταχθείσης 
προθεσµίας, το δηµοτικόν ή κοινοτικόν συµβούλιον εισηγήσει του προϊσταµένου της 
επιβλεπούσης υπηρεσίας κοινοποιουµένης και εις τον Νοµάρχην, κηρύσσει αυτόν έκπτωτον 
και διατάσσει την παύσιν των εργασιών”. 

Η κα Νέλλα ∆ήµητρα κλήθηκε µε το υπ αριθµ. 23007+20125/11-07-2016 έγγραφο του Γ.Γ. 
του ∆ήµου να ανακαλέσει την αίτησή της εντός πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή του 
εγγράφου”. Το έγγραφο στάλθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις 12-7-2016 ενώ απεστάλη 
και ταχυδροµικά. 

Επειδή παρήλθε άπρακτη η προθεσµία που τάχθηκε µε το υπ αριθµ. 23007+20125/11-07-
2016 έγγραφο, προτείνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κηρύξει έκπτωτη την κα Νέλλα 
∆ήµητρα, ανάδοχο της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας” κατά το µέρος που αφορά  την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.∆. 28/80».   
 
Τέλος η Πρόεδρος ζήτησε από το ∆.Σ. να καθορίσει το χρονικό διάστηµα της  στέρησης κάθε 
δικαιώµατος ανάληψης µε οποιονδήποτε τρόπο, δηµοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών το 
οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο  του εξαµήνου και µεγαλύτερο του έτους, πρότεινε να 
οριστεί το χρονικό διάστηµα των έξι µηνών και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν. 
3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα 

 

Για τους λόγους που αναφέρει στην εισήγηση της απόφασης κηρύσσει έκπτωτη την κα 
Νέλλα ∆ήµητρα, ανάδοχο της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας” κατά το µέρος 
που αφορά την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
50 του Π.∆. 28/80 καθώς δεν συµµορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 
από την υπογραφείσα  στις 22-09-2015 σύµβαση, υποβάλλοντας αναιτιολόγητα δήλωση 
διακοπής της, µη συµµορφούµενη ακόµη και µετά από σχετική πρόκληση της υπηρεσίας.   

  
Η έκπτωση του αναδόχου συνίσταται σε στέρηση κάθε δικαιώµατος ανάληψης µε 
οποιονδήποτε τρόπο, δηµοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών για   χρονικό διάστηµα  έξι 
µηνών.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 331/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

                   ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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