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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..28ης/8-12-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..8η ∆εκεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
..34259/4-12-2015.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου»
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την
«Προµήθεια Άλατος» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 2Ο: «∆έσµευση χρηµατικού ποσού».
ΘΕΜΑ 3Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια
πετρελαίου θέρµανσης».
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού»
ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια
Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων »και λήψη σχετικής απόφασης»
ΘΕΜΑ 6Ο: «Αποδέσµευση χρηµατικών ποσών»
ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης»
ΘΕΜΑ 8Ο: «Έγκριση Πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση
υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2016 - 31.12.2016» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.900,00€»
ΘΕΜΑ 9Ο: «Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας Καθαρισµού Ρεµάτων ∆ήµου
∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 10Ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθειας
Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων
(Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόµωση –
Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)»
του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 11Ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου».
 ΘΕΜΑ 12Ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και
∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την
«Προµήθεια Υπηρεσιών Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών
Εξετάσεων για τους Εργαζοµένους του ∆ήµου» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
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ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
∆απάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος
2016».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου: «επισκευή
στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης»».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 145.000,00€ για
την πληρωµή του έργου µε τίτλο: «Πλακοστρώσεις οδών κοινότητας
Κρυονερίου»».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης για την ανάθεση Παροχής
Υπηρεσιών Συµβούλου για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για
«Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup)», β) της
τεχνικής περιγραφής και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για
«Προµήθεια λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων», β)
της τεχνικής περιγραφής και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 19ο: «Επικύρωση/έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για παράσταση
δικηγόρου (εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.».
ΘΕΜΑ 20ο: «Άσκηση ένδικων κλπ µέσων για την αποκατάσταση παράνοµης
οικονοµικής βλάβης του ∆ήµου και τον καταλογισµό στους υπευθύνους των
όποιων ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών προκύψουν».
ΘΕΜΑ 21Ο: «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 και
υποβολή προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη
του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
ΘΕΜΑ 22Ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2016».
ΘΕΜΑ 23Ο: «Λήψη απόφασης για την υπόθεση του Αλέξανδρου Χρ.
Σοφιανόπουλου (σχετική η αριθ. πρωτ. 31355/6.11.15 Γνωµοδότηση της Νοµικής
Υπηρεσίας)».

ΘΕΜΑ 24Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση
του ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση
σε λακκούβα»».
ΘΕΜΑ 25Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συµβιβαστική
επίλυση διαφοράς µε ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, η
οποία υπέστει ζηµιά στο αυτ/το της από πτώση δένδρου».
ΘΕΜΑ 26Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 5.000,00
ευρώ, για την καταβολή αποζηµίωσης µετά από την υπ’ αριθ. 14086/2014
Απόφαση του ∆ΠρΑθ και ποσού 1.085.07 ευρώ για την καταβολή τόκων».
ΘΕΜΑ 27Ο: «Τροποποίηση κατηγοριών Τελών Καθαριότητας & µε ισχύ από
1-1-2016 και εφ’ εξής».
ΘΕΜΑ 28Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη
παροχή «Υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)» και
β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισµού».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
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2.
3.
4.
5.

Κωστάκης ∆ηµήτριος
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
3. Κοντάκης Κυριάκος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 4. Μπιτάκος Παναγιώτης
Στάικος Θεόδωρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο
του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Τα αριθ. 19,20,21 και 22 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν
των υπολοίπων και συζητήθηκαν µετά το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα.
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά την συζήτηση του εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος.
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης προσήλθε µετά τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης
θέµατος και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
Ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε
µετά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προήδρευσε
αντί αυτού ο κ. Καλαφατέλης ως αντιπρόεδρος.
Αριθµός Απόφασης: .. 394/2015..
 ΘΕΜΑ 12Ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και
∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την
«Προµήθεια Υπηρεσιών Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών
Εξετάσεων για τους Εργαζοµένους του ∆ήµου» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την
εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις),
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και
Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,

209 «Προµήθειες-

γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,
δ) τις 48/2015 και 209/2015 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις
οποίες εγκρίθηκε η προµήθεια υπηρεσιών παροχής ιατρικών –
εργαστηριακών εξετάσεων για τους εργαζοµένους του ∆ήµου,
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παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του ∆ήµου:
1. για την έγκριση της µε αριθµό 31/2015 Μελέτης «Προµήθεια Υπηρεσιών
Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζοµένους
του ∆ήµου», CPV είδους 85145000-7 «Υπηρεσίες Ιατρικών
Εργαστηρίων»,
ενδεικτικού
προϋπολογισµού
42.956,16
Ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου,
3. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Υπηρεσιών Παροχής Ιατρικών –
Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζοµένους του ∆ήµου» του
∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 42.956,16 Ευρώ σε
βάρος των Κ.Α µε χρέωση ίσου ποσού στον Κ.Α. 10.6142.0024 µε τίτλο
«Αµοιβή για Ιατρικές – Εργαστηριακές Εξετάσεις Υπαλλήλων του ∆ήµου»,
και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015),
4. για την ανάκληση της προγενέστερης 368/2015 Απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής µε τον ίδιο τίτλο λόγω εκ παραδροµής αναφοράς
άλλου ποσού.
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «ΠροµήθειεςΥπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,
 τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες &
την εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,
 τις 48/2015 και 209/2015 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 31/2015 Μελέτη «Προµήθεια Υπηρεσιών
Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους
Εργαζοµένους του ∆ήµου», CPV είδους 85145000-7 «Υπηρεσίες
Ιατρικών Εργαστηρίων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 42.956,16
Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού, ως κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. ∆ιάκου 1
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες Θεοδοσιάδου Φωτεινή
ΤΗΛ.: 2132030638
FAX.: 2132030630
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, …./11/2015
Αριθ. Πρωτ:
Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µε τίτλο µελέτης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOY 42.956,16€
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Α. Τις διατάξεις:
1.Την υπ΄αριθ 53361 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1503Β /11 Οκτωβρίου 2006)
2. Την υπ΄αριθ ΤΤ 36586 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1323 Β /30 Ιουλίου 2007)
3. Την υπ αριθ 31119/08 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 990/Β /28.5.2008
4. Τις αριθ πρωτ 32861/13-10-2014 και 25781/14-9-2015 έγγραφες υποδείξεις της
ιατρού Εργασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου .
5. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και
την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
5. την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α)
6. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο. 28
του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α).
7. την υπ΄ αριθµ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών.
8. τoυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές
ρυθµίσεις».
9. του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
B. Τις αριθµ.48/2015 και 209/2015 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Γ. Την αριθµ. ...../2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 42.956,16 €, σε
βάρος των παρακάτω Κ.Α 10.6142.0024 και 10.6142.0025 για την εξόφληση των
σχετικών δαπανών και β) η υπ΄αριθ 31/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού.
∆. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. …./2015 ΑOE
προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης σαράντα δύο χιλιάδων εννιακόσιων πενήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτών
(42.956,16€ ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», σύµφωνα µε την υπ΄αριθ 31/2015 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος που
αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος τις παρούσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A

Περιγραφή Εξέτασης

Ποσότητα
(τεµάχιο)

Τιµή
Μονάδας
(€)

Σύνολο (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Γενική Αίµατος
Οµάδα Αίµατος
Γενική Ούρων
SGOT
SGPT
γGT
ALP
Ηπατίτιδα Α Anti-HAV IgG
Ηπατίτιδα Α Anti-HAV IgM
Ηπατίτιδα B HBsAg
Ηπατίτιδα B Anti-HBs
Ηπατίτιδα B Anti-Hb ολικό
Ηπατίτιδα B Anti-HBc/IgM
Ηπατίτιδα B HBeAg
Ηπατίτιδα B Anti-Hbe
Ηπατίτιδα C
Χoληστερίνη
HDL
LDL
Ολικά Τριγλυκερίδια
Σάκχαρο
Ηλεκτροκαρδιογράφηµα
∆ερµατολογική Εξέταση
PSA
Τεστ Παπανικολάου
Κλινική Εξέταση Μαστού (Ψηλάφιση)
Ακτινογραφία
Θώρακος
F+P
(Ψηφιακή)

197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
70
30
30

2,88
8,10
1,76
4,49
4,49
5,02
5,02
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
2,88
4,75
4,75
4,49
2,26
30,00
20,00
14,00
13,32
30,00

567,36
1595,70
346,72
884,53
884,53
988,94
988,94
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
567,36
935,75
935,75
884,53
445,22
5910,00
3940,00
980,00
399,60
900,00

197

20,00

3940,00

27
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ΣΥΝΟΛΟ

42956,16

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και
προµηθειών ΟΤΑ και του Ν.4281/2014.
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1Ο
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1Αγ. Στέφανος) την
του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ....... ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής
∆ιενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 28/80 του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:00 π.µ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10.30 π.µ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα που θα
οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη
Άρθρο 2 Ο
Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης
Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» που περιλαµβάνονται
στην υπ΄αριθ 31/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης .
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
1. Η παρούσα διακήρυξη.
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3. Η υπ΄αριθ 31/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος .(Παράρτηµα Α)
4. Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά

Άρθρο 3 Ο
∆ικαιωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του
κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν
συγκεκριµένη παροχή.
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Η
υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνονται τα µέλη της
κοινοπραξίας. Αν η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή.
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την
παροχή υπηρεσιών όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο
κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό.
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Άρθρο 4 Ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα
δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού).
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών) :
1)Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται
Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α).

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία
του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι συµµετέχοντες:
α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας (στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των προσωπικών εταιρειών οι
διαχειριστές και στις περιπτώσεις των ανωνύµων εταιριών οι πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος).
β) Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, των ειδικών όρων καθώς επίσης και όλων των
απαιτούµενων τεχνικών περιγραφών και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά τους απασχολούµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ.
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία
του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι:
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση.
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση.
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.)
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. (τουλάχιστον 6µηνης έκδοσης),
6) Οι Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρείες πέραν των προαναφερθέντων πιστοποιητικών θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πρακτικό του ∆.Σ.της Α.Ε. που εγκρίνει τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό.
7)Οι Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Υποψηφίων :
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, σε περίπτωση σύµπραξης ασφαλιστικών εταιρειών, θα πρέπει να καταθέσουν τα
δικαιολογητικά της παραγράφου Α1-Α6 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόµενα
παρακάτω, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
α. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του νοµικού προσώπου, µε το οποίο εγκρίνεται η σύµπραξη µε
τις λοιπές εταιρείες, µέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας.
β. Συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι του ∆ήµου από τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και την
ευθύνη για την πραγµατοποίηση της υπηρεσίας και αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της
ένωσης/κοινοπραξίας σε αυτή.
γ. Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση κατά την οποία τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης επιθυµούν
να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, στο οποίο θα προσδιορίζεται και η αντιπροσωπευτική εξουσία αυτού. Η ένωση ή η
κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες
που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από τον κατά τα παραπάνω κοινό εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Οι κοινοπραξίες/ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
8) Έκαστος συµµετέχων στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού,
α) άδεια λειτουργίας ιατρικού κέντρου – εργαστηρίου ιατρικών εξετάσεων που περιλαµβάνονται στην παρούσα
µελέτη,
β) πιστοποιητικό ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών κατά ISO 9001.
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9)Επίσης, έκαστος συµµετέχων θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισµού, ότι όλες οι
εξετάσεις θα γίνουν
α)σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, συµπεριλαµβανοµένου των απογευµάτων, εάν αυτό απαιτηθεί από τα ωράρια
εργασίας συγκεκριµένων υπαλλήλων, κατόπιν προγραµµατισµένου ραντεβού, εντός διαστήµατος τριών (3) µηνών
από την ανάθεση,
β)από πλήρως εξοπλισµένη και στελεχωµένη Κινητή Μονάδα η οποία θα προσέλθει στους χώρους εργασίας (στο
Αµαξοστάσιο του ∆ήµου και σε δύο δηµοτικά καταστήµατα τα οποία θα καθορίσει η Υπηρεσία), προκειµένου να
αποφευχθούν µετακινήσεις και απώλεια χρόνου εργασίας των εργαζοµένων ή, εναλλακτικά σε περίπτωση που δεν
διατίθεται Κινητή Μονάδα, σε κατάλληλο, οργανωµένο διαγνωστικό κέντρο (ιατρείο – εργαστήριο) για τις
εξετάσεις που ζητούνται, το οποίο θα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου (στα βόρεια προάστια Αττικής)
προς αποφυγή πολλαπλών ή/και µακρινών µετακινήσεων των εργαζοµένων σε βάρος του ωραρίου εργασίας τους.

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Περιγραφή των υπό εκτέλεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις
Συνοπτική περιγραφή έργου και Τεχνική Έκθεση (Παράρτηµα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης).

Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο όπου θα
περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και µόνο εργασίες σε νόµισµα ευρώ (€).
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα.
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών
- Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως δεκτά
και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς
ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄).
-Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών.
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και θα
διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου τα
δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή κατά την
αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση από
τον εξουσιοδοτούµενο.
*** Επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου Α εφόσον αφορούν τον ίδιο
επαναληπτικό διαγωνισµό και βρίσκονται σε ισχύ µπορούν να µην υποβληθούν εκ νέου, αλλά να κατατεθεί
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι «………..τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στον υπ’ αριθµ.
πρωτ………….διαγωνισµό
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 5 Ο
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
5.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους και προσωπικώς. Οι
Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν
πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 4 της παρούσης .Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.
εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
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Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών.
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού.
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου, Αγ. Στέφανος 14565
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η οικονοµική
προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.
Οι προσφορές θα ανταποκρίνονται οπωσδήποτε στις αιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις και απαλλαγές, όπως
αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και θα καλύπτουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, όπως
αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α’ της τεχνικής περιγραφής της παρούσας
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία προς
υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι προσφορές δεν
πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια
Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η Επιτροπή έχει δικαίωµα να
ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και τους όρους των προσφορών οι δε
ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα
γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρότασή επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής
µε αντιπροσφορά.
δ) Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε ευρώ (€).
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.
5.4 Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στην ακόλουθη
διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. Στέφανος 14565 µέχρι
την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι ......./ 12/2015 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου.

Άρθρο 6ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα(3) τριών µηνών, το οποίο
υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του τριµήνου ο
ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. Προσφορά που ορίζει
µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις
Εγγύηση Συµµετοχής : Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 157 Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α).
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της αξίας της
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σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014)
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και
κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου
σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης της προσφοράς,
τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο.

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 8ο
Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Α) Παραλαβή προσφορών
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού επιτροπή
που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη διακήρυξη.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο
πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς
µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7
του Π.∆. 28/80.
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή,
ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε
φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε
τους όρους της διακήρυξης.
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος
αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών.
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του
διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι
συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την
υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο.

Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή
και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της
διακήρυξης απορρίπτονται.
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται
Άρθρο 9ο
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτή
σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
9.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο
µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης
και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από
την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού.
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: µε απόφαση της Ο.Ε. µετατίθεται
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η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού και για τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
9.2 Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του, για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού
υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού,
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο
αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται
τελικά.
9.3 Κατά των πράξεων της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να ασκηθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας η ειδική
διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν 3852/2010. Η άσκηση της προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση της
παραδεκτής άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων.
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Άρθρο 10ο
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που
περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιµή, γίνεται κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται
να συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί στη
συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής προσφοράς είναι
συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96).
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10) δέκα ηµερών
από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή
Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή.
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας.
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου.
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 11ο
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για τρείς (3) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ή µέχρι
εξαντλήσεως
του
συµβατικού
αντικειµένου.
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Άρθρο 12 ο
Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης Εκτέλεσης της Σύµβασης
1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) µέρες από της
παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα,
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών ή δεν
προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία εκπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της λήξης της σύµβασης.
4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύµβασης αναλυτική κατάσταση κοστολόγησης φαρµάκων
και εξετάσεων.
Άρθρο 13 ο
Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση προς αυτόν
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (χωρίς να απαιτείται η
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π∆ 28/1980).
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος θα προβεί σε
επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση
κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 14ο
Αθέτηση όρων της Σύµβασης
1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της σύµβασης ή η µη
πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και αναποδείκτου
αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική παρέµβαση
Άρθρο15 ο
∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού διαγωνισµού και
του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή
της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4,
ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν.
4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Οι ασφάλειες
δεν βαρύνονται µε Φ.Π.Α.
Άρθρο16ο
Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά. Επίσης ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το
δικαίωµα να µην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων.

Άρθρο17ο
Τρόπος Πληρωµής
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την υποβολή του τιµολογίου
πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1(παρ.Α΄, εδάφιο .Ζ.5) του
Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου και η ταυτόχρονη
υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της ∆/νσης Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε το οποίο θα
αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους του µειοδότη των προβλεπόµενων από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ
11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993) εξόδων δηµοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης)
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E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άρθρο18ο
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το Γραφείο Προµηθειών
του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. Στέφανος.
Αρµόδιος υπάλληλος Χαράλαµπος Μυλωνάς, e-mail : theodosiadou@dionysos.gr. Αντίγραφο της διακήρυξης και των
παραρτηµάτων που τη συνοδεύουν: http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60.
Άρθρο19ο
∆ηµοσίευση
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5 του
Π.∆. 28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα
δηµοσιευτεί
στον
ηµερήσιο
τύπο
στο
και
στην
ιστοσελίδα
του
∆ήµου
µας.
http://www.dionysos.gr/?=taxonomy/term/60 .Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της
διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και ενδεχόµενα του επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο
που του κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισµός.

Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 31 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΗΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στη διενέργεια ιατρικών - εργαστηριακών εξετάσεων του
προσωπικού του ∆ήµου που απασχολείται στους χώρους και στις εργασίες της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος, όπως αυτά ορίζονται
o στην υπ’ αριθ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503 Β / 11 Οκτωβρίου 2006),
o στην υπ΄ αριθ. ΤΤ 36586 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1323 Β / 30 Ιουλίου 2007),
o στην υπ’ αριθ. 31119/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 990/Β/28.5.2008),
καθώς και σύµφωνα µε τις
o µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 32861/13-10-2014 και 25781/14.9.2015 έγγραφες υποδείξεις της
Ιατρού Εργασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Οι εν λόγω εξετάσεις αφορούν:
o γενική αίµατος,
o οµάδα αίµατος,
o γενική ούρων,
o πλήρη ηπατικό έλεγχο (SGOT, SGPT, γGT, ALP, αυστραλιανό αντιγόνο – HbsAg, HbeAg,
Ant-HBs, Anti-HBcore/ολικά, IgM, Anti-HBe, Anti-HAV ολικά, Anti-HCV),
o χοληστερίνη,
o ολικά τριγλυκερίδια,
o HDL,
o LDL,
o σάκχαρο,
o ηλεκτροκαρδιογράφηµα,
o δερµατολογική εξέταση,
o για τους άνδρες άνω των 50 ετών έλεγχο PSA
o για τις γυναίκες Τεστ Παπανικολάου,
o κλινική εξέταση µαστού (ψηλάφιση) από ιατρό γυναικολόγο, και
o ακτινογραφία θώρακος (ψηφιακή).
Για τη διενέργεια των αιµατολογικών εξετάσεων, θα ληφθεί, µε µέριµνα του αναδόχου
εργαστηρίου των εξετάσεων, µία φορά δείγµα αίµατος από κάθε εργαζόµενο.
Οι εξετάσεις θα γίνουν από πιστοποιηµένο για την ποιότητά του διαγνωστικό κέντρο.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 42956,16 €.
Η σκοπιµότητα υλοποίησης της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε τις 48/2015 και
209/2015 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
o Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων &
114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),
o Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ», και

Κοινοτήτων»,

Φ.Ε.Κ.
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o Ν.4281/2014,
µε βάση την οικονοµικότερη προσφορά.
Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά
Απόστολος
∆ιοικητικός ∆Ε1

Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος
∆νσης
Περιβάλλοντος
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι εξετάσεις που θα γίνουν προσδιορίζονται πλήρως και µονοσήµαντα από την ονοµασία
τους.
Η δερµατολογική εξέταση θα συνοδεύεται από γνωµάτευση αρµόδιου ιατρού περί ύπαρξης ή
µη δερµατολογικού νοσήµατος.
Οµοίως, το ηλεκτροκαρδιογράφηµα, η εξέταση από γυναικολόγο και η ακτινογραφία θώρακος
θα συνοδεύονται από γνωµάτευση ιατρού ανάλογης ειδικότητας.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης,
βασιζόµενος στον αριθµό των εργαζοµένων που θα υποβληθεί σε κάθε εξέταση και στην
ενδεικτική τιµής µονάδος έκαστης εξέτασης.
A/A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Περιγραφή Εξέτασης

Γενική Αίµατος
Οµάδα Αίµατος
Γενική Ούρων
SGOT
SGPT
γGT
ALP
Ηπατίτιδα Α Anti-HAV IgG
Ηπατίτιδα Α Anti-HAV IgM
Ηπατίτιδα B HBsAg
Ηπατίτιδα B Anti-HBs
Ηπατίτιδα B Anti-Hb ολικό
Ηπατίτιδα B Anti-HBc/IgM
Ηπατίτιδα B HBeAg
Ηπατίτιδα B Anti-Hbe
Ηπατίτιδα C

Ποσότητα
(τεµάχιο)

Τιµή
Μονάδας
(€)

Σύνολο (€)

197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197

2,88
8,10
1,76
4,49
4,49
5,02
5,02
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51

567,36
1595,70
346,72
884,53
884,53
988,94
988,94
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
1873,47
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Χoληστερίνη
HDL
LDL
Ολικά Τριγλυκερίδια
Σάκχαρο
Ηλεκτροκαρδιογράφηµα
∆ερµατολογική Εξέταση
PSA
Τεστ Παπανικολάου
Κλινική Εξέταση Μαστού (Ψηλάφιση)
Ακτινογραφία
Θώρακος
F+P
(Ψηφιακή)

197
197
197
197
197
197
197
70
30
30

2,88
4,75
4,75
4,49
2,26
30,00
20,00
14,00
13,32
30,00

567,36
935,75
935,75
884,53
445,22
5910,00
3940,00
980,00
399,60
900,00

197

20,00

3940,00

ΣΥΝΟΛΟ

42956,16

Γενικό σύνολο: σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτά.
Η ανωτέρω ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού δεν περιλαµβάνει ΦΠΑ διότι η παροχή
ιατρικών υπηρεσιών – διαγνωστικών εξετάσεων δεν εµπίπτει σε καθεστώς ΦΠΑ.
Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά
Απόστολος
∆ιοικητικός ∆Ε1

Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος
∆νσης
Περιβάλλοντος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΗΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στην διενέργεια ιατρικών - εργαστηριακών εξετάσεων των
εργαζοµένων του ∆ήµου, όπως αυτές ορίζονται στην τεχνική περιγραφή.
Άρθρο 2ο
Έκαστος συµµετέχων στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού,
o άδεια λειτουργίας ιατρικού κέντρου – εργαστηρίου ιατρικών εξετάσεων
περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη,
o πιστοποιητικό ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών κατά ISO 9001.

που

Επίσης, έκαστος συµµετέχων θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή
αποκλεισµού, ότι όλες οι εξετάσεις θα γίνουν
o σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, συµπεριλαµβανοµένου των απογευµάτων, εάν αυτό
απαιτηθεί από τα ωράρια εργασίας συγκεκριµένων υπαλλήλων, κατόπιν
προγραµµατισµένου ραντεβού, εντός διαστήµατος τριών (3) µηνών από την ανάθεση,
o από πλήρως εξοπλισµένη και στελεχωµένη Κινητή Μονάδα η οποία θα προσέλθει στους
χώρους εργασίας (στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου και σε δύο δηµοτικά καταστήµατα τα
οποία θα καθορίσει η Υπηρεσία), προκειµένου να αποφευχθούν µετακινήσεις και
απώλεια χρόνου εργασίας των εργαζοµένων ή, εναλλακτικά σε περίπτωση που δεν
διατίθεται Κινητή Μονάδα, σε κατάλληλο, οργανωµένο διαγνωστικό κέντρο (ιατρείο –
εργαστήριο) για τις εξετάσεις που ζητούνται, το οποίο θα βρίσκεται στην ευρύτερη
περιοχή του ∆ήµου (στα βόρεια προάστια Αττικής) προς αποφυγή πολλαπλών ή/και
µακρινών µετακινήσεων των εργαζοµένων σε βάρος του ωραρίου εργασίας τους.
Άρθρο 3ο
Για τη διενέργεια των αιµατολογικών και ουρολογικών εξετάσεων, θα ληφθούν δείγµατα προς εξέταση µόνο µία φορά από κάθε
εργαζόµενο, µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου.

Απαραίτητα θα τηρούνται όλοι οι προβλεπόµενοι κανόνες υγιεινής και προστασίας της υγείας
των εξεταζοµένων, καθώς και το ιατρικό απόρρητο.
Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο στο ∆ήµο εντός
σφραγισµένου φακέλου υπόψη του Ιατρού Εργασίας εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από
τη διενέργεια της εξέτασης.
Άρθρο 4ο
Η τιµή της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Στη συνολική τιµή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαµβανόµενες όλες γενικώς οι
κρατήσεις και δαπάνες για την εκτέλεση και παράδοση των εξετάσεων.
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Ο ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εξετάσεις που θα πραγµατοποιήσει και µόνο για αυτές.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού της µελέτης.
Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά
Απόστολος
∆ιοικητικός ∆Ε1

Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆νσης
Περιβάλλοντος

3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια Υπηρεσιών Παροχής Ιατρικών –
Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζοµένους του ∆ήµου» του ∆ήµου
∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση ποσού 42.956,16 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
10.6142.0024 µε τίτλο «Αµοιβή για Ιατρικές – Εργαστηριακές Εξετάσεις
Υπαλλήλων του ∆ήµου», και την εξόφληση των σχετικών δαπανώ.
4. Ανακαλεί την προγενέστερη 368/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
µε τον ίδιο τίτλο λόγω εκ παραδροµής αναφοράς άλλου ποσού.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Στάικος Θεόδωρος
Κοντάκης Κυριάκος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- ∆/νση Περιβάλλοντος.
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