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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για δύο έτη. 
 
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 τις 
οποίες  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 27/06.2.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκαν οι δαπάνες 
και η διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου  

10. Την υπ’ αριθ. 171/2018 (Κ.Α.Ε. 30.6117.0006) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: 
ΩΠΚΜΩ93-ΚΤΑ)  

11. Την υπ’ αριθ.  68/12.03.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: 
α)  το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού β) η 
ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου για την οµάδα Β «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας» γ) η 
ανακήρυξη της οµάδας Α «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας» ως άγονες  και η συνέχισή του 
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διαγωνισµού µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού δ) οι επισυναπτόµενοι όροι της  
διακήρυξης και δ) η παραµονή της επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού 
όπως είχε συγκροτηθεί µε την υπ’ αριθ. 384/20.12.2017 απόφαση Ο.Ε.  

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10733/1304/19.03.2018 διακήρυξη(επαναληπτικός) 
13. Την υπ’αριθ. 284/26.06.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: 

α)  το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού β) η 
ανακήρυξη της οµάδας Α «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας» ως άγονη  και η συνέχισή του 
διαγωνισµού µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού δ) οι επισυναπτόµενοι όροι της  
διακήρυξης και δ) η παραµονή της επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού 
όπως είχε συγκροτηθεί µε την υπ’ αριθ. 384/20.12.2017 απόφαση Ο.Ε.  

14.  Την υπ’ αριθ.πρωτ. 22923/2659/04.07.2018 διακήρυξη (18PROC003378667) 
15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 40203/20.11.201 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, 

σύµφωνα µε το οποίο : 
 
«…. Η Επιτροπή για το σκοπό αυτό πραγµατοποίησε τακτικές συνεδριάσεις οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στις κάτωθι ηµεροµηνίες: 
 
Α) Την 18η Ιουλίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00µ.µ. (ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
22928/04-07-2018 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης).  
Β) Την 14η Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη 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: 
 

� RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
δια της κας ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑΣ, εξουσιοδοτούµενη  από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας Κο 
ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. 
 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, προκειµένου να 
παραλάβει ενδεχόµενες κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες 
προσφορές σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1 της υπ’ αριθ. 2659/22923/04-07-2018 
∆ιακήρυξης,  
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν είχε κατατεθεί καµία άλλη έγγραφη προσφορά. 

 
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 στην παράγραφο 2.4.2, 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.  
 
Με το υπ’αριθ. πρωτ. 25347/26-07-2018 έγγραφο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά µε την υπ’ αριθµ. 2659/22923/04-07-2018 ∆ιακήρυξη 
συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, το οποίο 
απαντήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 31755/03-10-2018 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 
Στην επόµενη τακτική συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών 
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 
«Υπηρεσιών Ιατρού» και η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας 
εταιρίας, η προσφορά της οποίας κρίθηκε αποδεκτή. Στην εν λόγω συνεδρίαση παρουσιάστηκε 
και η κα ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ, εξουσιοδοτούµενη  από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας Κο 
ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. 
 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της συµµετέχουσας εταιρίας 
ήταν πλήρη και η κατατεθειµένη τεχνική προσφορά ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση - 
τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στο παράρτηµα I της υπ’ αριθµ. 2659/22923/04-07-
2018 ∆ιακήρυξης. 
 



Σελίδα 3 από 3 

Από την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς καταγράφηκε η παρακάτω προσφερόµενη 
τιµή:  
 
1) RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
 

ΣΥΝΟΛΟ προ  ΦΠΑ 7.773,08 

ΦΠΑ 24% 1.865,54 

ΣΥΝΟΛΟ ME ΦΠΑ 9.638,62 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡ. ΩΡΩΝ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2 
ΕΤΗ) 

312,8 

 
 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ.  2659/22923/04-07-2018 διακήρυξη  
2. την υποβληθείσα προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη  της εταιρίας RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ µε ΑΦΜ 800758740 ∆.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως προσωρινό  ανάδοχο 
για την ανάθεση των “Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας” της διακήρυξης και µέχρι το ποσό των 
7.773,08€ προ ΦΠΑ (9.638,62€ 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 υπ’ αριθ. πρωτ. 40203/20.11.2018 Πρακτικού Νο1   της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού . 
     
 
2.- Την ανακήρυξη της εταιρίας RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ µε ΑΦΜ 800758740 ∆.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως 
προσωρινό  ανάδοχο για την ανάθεση των “Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας” και µέχρι το 
ποσό των 9.638,62€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και καθώς η προσφορά της είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισµού. 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα:  

1) Το πρακτικό Νο1 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


