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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού  συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού 
ανάδοχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας» 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 
 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

3. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί 
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

4. Τις υπ’ αριθ. 72/11.04.2017 και 261/20.10.2017 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια των υπηρεσιών . 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 38252/21.11.2017  µελέτη του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας  , το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002452413 

7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ002478260 
8. Την 384/20.12.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 

δαπάνη για αµοιβή του ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας ποσού 28.146,02€ και η 
διάθεση πίστωσης 404,03 σε βάρος του  Κ.Α. 30.6117.0006 µε τίτλο «Αµοιβή Ιατρού 
Εργασίας», (ΠΑΥ 896/2017) (Α∆Α 6Η7ΗΩ93-ΞΟ∆) και διάθεση πίστωσης ποσού 768,72€ σε 
βάρος του Κ.Α. 30.6112.0002 µε τίτλο «Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας» », (ΠΑΥ 902/2017) 
(Α∆Α 72ΚΡΩ93-ΕΦΟ) προϋπολογισµού ο.ε. 2017, τα υπόλοιπα ποσά θα βαρύνουν τους 
προϋπολογισµούς ο.ε.  2018,2019 β) η υπ’ αριθ. πρωτ. 38252/21.11.2017  µελέτη του 
Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης 
διακήρυξης γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάθεση της υπηρεσίας και δ) η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

9.  Την υπ’ αριθ.πρωτ. 42803/3809/22.12.2017 διακήρυξη  
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7133/23.02.2018 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 384/20.12.2018 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :  

 
«…Η Επιτροπή για το σκοπό αυτό πραγµατοποίησε τακτικές συνεδριάσεις οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στις κάτωθι ηµεροµηνίες: 
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Α) Την 11η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00π.µ. (ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
42813/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης).  
Β) Την 23η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. και 
Γ)  Την 13η Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ.  
 
Στην 1η συνεδρίαση η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους 
να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του 
διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε  προσφορά η κάτωθι ενδιαφερόµενη εταιρεία: 
 
� PROVISION OMSSΕ ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ µε δ.τ. PROVISION  

 
δια της κας ΚΑΡΥΟΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ, εξιουσιοδοτούµενη  από τη νόµιµη εκπρόσωπο της εταιρίας 
κας ΚΑΡΥΟΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ. 
 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να 
παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές. 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 3809/42803/22-12-2017 ∆ιακήρυξης,  
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου είχαν καταθέσει οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι: 

 
1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ παραδόθηκε εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του 

∆ήµου ∆ιονύσου (αρ.πρωτ.1583/10-01-2018) 
2. ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.  παραδόθηκε  εµπρόθεσµα στην 

Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆ιονύσου (αρ.πρωτ.1522/10-01-2018) 
3. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕ-SAFEMED   παραδόθηκε 

εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆ιονύσου (αρ.πρωτ.1601/10-01-
2018) 
 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να 
γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Αφού η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις 
που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τον 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και 
µονογραφήθηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο.  
 
Στις επόµενες δυο τακτικές συνεδριάσεις πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας» και η αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν αποδεκτές. 
Στην 3η συνεδρίαση παρουσιάστηκε και ο υπ΄αριθ. (1) ως άνω ενδιαφερόµενος κος ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΥ.  
 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής όλων των συµµετεχόντων ήταν 
πλήρη, ενώ από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι: 
 
α)∆εν έχει κατατεθεί καµία Τεχνική Προσφορά για τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας. 
 
β)Σύµφωνα µε το κεφ.Α, παρ.1ii του άρθρου 16 της υπ’ αριθ. 3809/42803/22-12-2017 
∆ιακήρυξης, “Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν στο φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς τους όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά-έγγραφα που αναφέρονται στο 
άρθρο 9.3 και 14 της διακήρυξης”.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της ∆ιακήρυξης κριτήριο επιλογής είναι η <<Καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας>>, και συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στο 
προαναφερόµενο άρθρο “οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της διακήρυξης”. 
Η επιχείρηση ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. µέσα στο φάκελο Τεχνικής 

Προσφοράς κατέθεσε Τεχνική Προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για 
δύο έτη. Επίσης, κατέθεσε την από 31/12/2016 τροποποίηση καταστατικού ετερόρρυθµης 
εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού, στο άρθρο 3ον της οποίας ορίζεται ότι σκοπός της εταιρείας 
είναι “Α)Οι οικοδοµικές, κατασκευαστικές εργασίες, οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές 
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εγκαταστάσεις, οι διαµορφώσεις-ανακαινίσεις χώρων, το εµπόριο και η κατασκευή κατά 
παραγγελία κατασκευών αλουµινίου και γενικά πάσης φύσεως µεταλλικών κατασκευών, 
ξυλουργικών εργασιών, η επισκευή, συντήρηση, συναρµολόγηση και τοποθέτηση κουφωµάτων 
(ξύλινων και µεταλλικών), καθώς και η εκµετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της και µη. Β) Το 
εµπόριο βιοκαυσίµου (πέλλετ, µπρικέτας), σοµπών, ενεργειακών τζακιών και συναφών ειδών 
καθώς και η µεταφορά πρώτων υλών προς επεξεργασία για παραγωγή βιοκαυσίµου. Γ) 
Εκµετάλλευση δηµοσίων συµβάσεων-έργων µε ιδιωτικά µέσα”.  
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η επαγγελµατική δραστηριότητα της επιχείρησης ΜΑΧΙΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε, όπως περιγράφεται στο σκοπό της εταιρείας ως άνω, 
δεν έχει την απαιτούµενη συνάφεια µε το αντικείµενο της διακήρυξης. Συνεπώς, απορρίφθηκε η 
τεχνική προσφορά της προαναφερόµενης εταιρείας ως προς το κριτήριο επιλογής της 
“Καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας” (άρθρο 14 της 
∆ιακήρυξης).  
 
Από την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων οι προσφορές των 
οποίων κρίθηκαν αποδεκτές καταγράφηκαν οι προσφερόµενες τιµές όπως φαίνονται στους 
παρακάτω πίνακες: 
 
1) PROVISION OMSSΕ ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ µε δ.τ. PROVISION  
 

Εννέα χιλ. Εκατόν τέσσερα  ευρώ 
ΣΥΝΟΛΟ προ  

ΦΠΑ 
9.104,00 

∆ύο χιλ. εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα 
έξι λεπτά 

ΦΠΑ 24% 2.184,96 

Έντεκα χιλ. διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και 
ενενήντα έξι λεπτά 

ΣΥΝΟΛΟ ME 
ΦΠΑ 

11.288,9
6 

 
 
2)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 
 

Οκτώ χιλ. ευρώ 
ΣΥΝΟΛΟ προ 

ΦΠΑ 
8.000,00 

Χίλια εννιακόσια είκοσι ευρώ ΦΠΑ 24% 1.920,00 

Εννέα χιλ. εννιακόσια είκοσι ευρώ 
ΣΥΝΟΛΟ ME 

ΦΠΑ 
9.920,00 

 
3)ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕ-SAFEMED 
 

Εννέα χιλ. εξακόσια είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτά 
ΣΥΝΟΛΟ προ 

ΦΠΑ 
9.627,20 

Ο ενδιαφερόµενος αναφέρει στην προσφορά του ότι “στα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να 
προστεθούν και οι νόµιµες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 24%)”. 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ.  2875/32897/16.10.2017 διακήρυξη  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη  του ΧΡΗΣΤΟΥ Στεφάνου µε ΑΦΜ 111588870 ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ ως προσωρινό  
ανάδοχο για την ανάθεση των “Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας” της διακήρυξης και µέχρι το 
ποσό των 8.000€ προ ΦΠΑ (9.920,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ).  
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.…» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
για: 
 

1.- Την έγκριση του  Πρακτικού Νο1   της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού . 
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2.- Την ανακήρυξη του ΧΡΗΣΤΟΥ Στεφάνου µε ΑΦΜ 111588870 ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ ως 
προσωρινό  ανάδοχο για την ανάθεση των “Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας” οµάδα Β της 
διακήρυξης και µέχρι το ποσό των 8.000€ προ ΦΠΑ (9.920,00€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ) καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική του προσφορά ήταν η 
χαµηλότερη . 
 
3.- Την ανακήρυξη της οµάδας Α  «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας»  ποσού 9.696,80€ 
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ ,ως άγονη, καθώς δεν κατατέθηκε προσφορά και τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα  µε την υπ’ 
αριθ. πρωτ. 38252/21.11.2017  µελέτη του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού  
 
4.-Την  έγκριση των επισυναπτόµενων όρων του συνοπτικού διαγωνισµού για την οµάδα 
Α  «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας»  
 
5.- Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να παραµείνει ίδια, όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την  υπ’ 
αριθ. 384/20.12.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα:  

1) Το πρακτικό Νο1 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


