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  ΠΡΟΣ 
Τον κ. ∆ήµαρχο και Πρόεδρο της  Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
                   

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας. 
 
 
 
 Με την υπ' αριθ. 137/14.07.2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια 
της εν θέµατι υπηρεσίας  µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.    
 
 Με την 228/20.07.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής i) εγκρίθηκε η δαπάνη και 
ψηφίσθηκε πίστωση ποσού 15.000,00€ σε βάρος του  Κ.Α. 30.6117.0006 µε τίτλο «Αµοιβή 
Ιατρού Εργασίας» ii) εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή των αρµοδιοτήτων του Ιατρού εργασία που 
συνέταξε η  ∆/νση Περιβάλλοντος  και iii)καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης.                               
 
 Με την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 22787/1604/06.08.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο 
πρόχειρος διαγωνισµός για τις 02/09/2015. 
 

 
 Τη Τετάρτη  02.09.2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας  προκειµένου να διενεργήσει 
τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω υπηρεσίας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής : 
 

1. «Biosafety»,   Λ.Βασιλίσσης Σοφίας 79, Αθήνα,  
2. HELLECON SERVICES Ε.Π.Ε, Σµύρνης 26, Ν.Φιλαδέλφεια 
3. ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞ. ΖΟΡΜΠΑ, Φιλώτα 13, Θρακοµακεδόνες  
4. ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Κωστή Παλαµά 10, Ν.Φιλαδέλφεια 

 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε  πρακτικό , που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο γίνονται δεκτές οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων  
καθώς ανταποκρίνονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 
 
 Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, 
σύµφωνα µε τις οποίες οι τιµές που προσφέρθηκαν καταγράφονται κατωτέρω : 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ΠΡ/ΣΜΟΣ 
ΥΠ/ΣΙΑΣ 

1 22 3 4 

Ιατρός µε Ειδικότητα 
της Ιατρικής της 
Εργασίας ,ή µε τις 
προϋποθέσεις των 
παρ.2 α ή 2β του 
άρθρου 16 του 
ν3850/2010 

 Biosafety  HELLECON 
SERVICES 
Ε.Π.Ε 

ΖΟΡΜΠΑ 
ΑΛΕΞ 
ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ-ΣΥΝΟΛΟ 

12.195,12 9.783,48 5.670,00 5.562,4 8.366,4 

ΦΠΑ 23% 2.804,88 2.250,20 1.304,10 -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 15.000,00 12.033,68 6.974,10 5.562,4 8.366,4 

      

 
 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τη χαµηλότερη τιµή προσέφερε η Ιατρός Ζορµπά Ελένη, για την 
παροχή υπηρεσιών για δύο έτη , στην συνολική τιµή των 5.562,40€. 

 
   
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆28/80 και το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
Ι) η έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
 
II) η κατακύρωση του διαγωνισµού για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας για δύο έτη   ,αντί του 
συνολικού ποσού των 5.562,40€ και 
 
ΙΙΙ) η αποδέσµευση του ποσού των  9.437,60 € από την ΠΑ.Υ. 565/17.07.2015 και από τον Κ.Α 
30.6117.0006 µε την ονοµασία «Αµοιβή Ιατρού Εργασίας» του Προϋπολογισµού 2015. 
 
 
 
 
   
 
Συν. α)Το υπ’ αριθ. πρωτ. 26049 Πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού 
        β)Οικονοµικές Προσφορές  
          

 
  

Η Αντιδήµαρχος  
 
 

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
    

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  Άγιος Στέφανος, 15/09/2015 
  Αριθ. Πρωτ.: -26049 

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 2132030600   

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την παροχή της υπηρεσίας «Ιατρού 
Εργασίας» προϋπολογισµού δαπάνης 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 23% 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 2 Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να διεξαχθεί ο 
πρόχειρος διαγωνισµός, µε αρ.αποφ. ∆ηµάρχου 1604/22787/06-08-2015, αποτελούµενη από 
τους: 
 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος  (πρόεδρος της επιτροπής )  
2. Μαντόπουλος Σπυρίδων  (τακτικό µέλος ) 
3. Μπελιά Θέκλα-Μαρία (τακτικό µέλος ) 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή του  ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού 
ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.11:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν 
για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο 
προσφοράς οι εξής: 

5. «Biosafety»,   Λ.Βασιλίσσης Σοφίας 79, Αθήνα,  
6. HELLECON SERVICES Ε.Π.Ε, Σµύρνης 26, Ν.Φιλαδέλφεια 
7. ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞ. ΖΟΡΜΠΑ, Φιλώτα 13, Θρακοµακεδόνες  
8. ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Κωστή Παλαµά 10, Ν.Φιλαδέλφεια 

 Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 12:00 ο Πρόεδρος κηρύσσει τη 
λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει 
το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που 
κατέθεσαν προσφορά. 

Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή-µονογραφή 
των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
 

     Η Επιτροπή  προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών τα οποία ήταν όλα  
πλήρη  . 

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών  των 
συµµετεχόντων ,οι οποίες ήταν σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών που έχουν ως 
εξής συγκριτικά µε τον προϋπολογισµό υπηρεσίας: 

 
 ΠΡ/ΣΜΟΣ 

ΥΠ/ΣΙΑΣ 
1 22 3 4 

Ιατρός µε Ειδικότητα 
της Ιτρικης της 

 Biosafety  HELLECON 
SERVICES 

ΖΟΡΜΠΑ 
ΑΛΕΞ 

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 



Εργασίας ,ή µε τις 
προυποθέσεις των 
παρ.2 α ή 2β του 
άρθρου 16 του 
ν3850/2010 

Ε.Π.Ε ΕΛΕΝΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ-ΣΥΝΟΛΟ 

12.195,12 9.783,48 5.670,00 5.562,4 8.366,4 

ΦΠΑ 23% 2.804,88 2.250,20 1.304,10 -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 15.000,00 12.033,68 6.974,10 5.562,4 8.366,4 

      

 Βάση του Ν2859 Άρθρο 22 ο Ιατρός Εργασίας (φυσικό πρόσωπο) δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 
Έτσι η επιτροπή θεωρεί ότι η πλέον συµφέρουσα προσφορά για το ∆ήµο έιναι αυτή της κα 
ΖΟΡΜΠΑ ΕΛΕΝΗΣ µε συνολικό ποσό 5.562,40 ευρώ. 
 

 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
 
Κωστάκης ∆ηµήτριος   
 

1) Μαντόπουλος Σπυρίδων   
 
 
2) Μπελιά Θέκλα-Μαρία 

 
 


