
   

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   29/3/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7905 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ 
τηλ: 213 20 30 638 
theodosiadou@dionysos.gr                                                                                                    
                                                                        
 
       

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη « Προµήθεια Υπηρεσιών 
Παροχής Ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους εργαζοµένους του ∆ήµου» 
προϋπολογισµού 42.956,16 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  
 
 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’). 

3. Τις υπ’ άριθµ 48/2015 και 209/2015  Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της 

προµήθειας . 

4. Την υπ’ άριθµ 394/ 8-12-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η 

διάθεση πίστωσης των ποσών  σε βάρος του Κ.Α  10.6142.0024 µε τίτλο « Αµοιβές  για Ιατρικές - 

Εργαστηριακές  Εξετάσεις  Υπαλλήλων  του ∆ήµου»ποσού  52.000,00 , ΚΑ 10.6142.0025  µε τίτλο « 

Αµοιβή Ιατρού για συνταγογράφηση  Εξετάσεων  και Εµβολίων  για τους εργαζοµένους», ποσό 

2.000,00, Προϋπολογισµού 2015, β) Η υπ΄ αριθ 31/2015 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος   και 

γ) την έγκριση των ορών διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού.  

5. Την υπ αριθ 2565/36542/29-12-2015 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια Υπηρεσιών 

Παροχής Ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους εργαζοµένους του ∆ήµου» 

6. Την υπ αριθ 36543/29-12-2015 περίληψη διακήρυξης  του διαγωνισµού . 

7. Το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 84/2015 Α∆Σ.(που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…Εντός του χρόνου διενέργειας του 

διαγωνισµού προσήλθε  να καταθέσει προσφορά ο κάτωθι ενδιαφερόµενος : 1)ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε .Παρελθούσης της 

ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόµενου, η επιτροπή κήρυξε τη λήξη παράδοσης 

των προσφορών και προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των κυρίως δικαιολογητικών συµµετοχής και της 

Τεχνικής Προσφοράς  , ο οποίος ήταν πλήρεις και σύµφωνα  µε τους όρους της διακήρυξη . Στην συνέχεια 

προχώρησαν στο άνοιγµα της οικονοµικής  προσφοράς  που καταγράφεται ως εξής :  

 

 

Α/Α  ΟΜΑ∆Α 3 ΤΙΜΗ  

1 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε  28.888,43 

 

 
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:  



 
1.- Την έγκριση του πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού για την Προµήθεια Υπηρεσιών Παροχής Ιατρικών - 
Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους εργαζοµένους του ∆ήµου  στην εταιρεία  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  Α.Ε στο 
ποσό των  28.888,43 €  
 
3.- Την αποδέσµευση ποσού 14.067,73 απο τον Κ.Α 10.6142.0024 « Αµοιβές  για Ιατρικές - Εργαστηριακές  
Εξετάσεις  Υπαλλήλων  του ∆ήµου» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1)Το πρακτικό
της επιτροπής   
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

, 
  

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  Άγιος Στέφανος,   
  Αριθ. Πρωτ.:  

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφων
ο: 

2132030600 
  

Αριθ. 
Fax: 

2132030630 
  

    
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Παροχής 
Ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων  για τους εργαζοµένους του ∆ήµου » επίσηµων 
προϋπολογισµού δαπάνης 42.956,16€. 
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 19 Ιανουαρίου 2016, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω υπηρεσία, 
ύστερα από την αριθ. 36542/29-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, 
αποτελούµενη από τους: 
 
Κωστάκη ∆ηµήτριο, ∆ηµ.Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 
Μαντόπουλο Σπυρίδων, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
Κανλή Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως αναπληρωµατικό Μέλος. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου 
για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και 
αφού ήρθε η ώρα 10:00-10:30 της δηµοπρασίας, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να 
προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο 
προσφοράς η ακόλουθη εταιρεία: 

• ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
 
 
 Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. Της 10:30 π.µ. o 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 των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά. Η αποσφράγιση των φακέλων 
των συµµετεχόντων και παραλαβή-µονογραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά τη 
σειρά επίδοσής τους. 
 

 
Τα δικαιολογητικά της µοναδικής υποψήφιας εταιρείας διαπιστώθηκε ότι είναι 

σύµφωνα µε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού. 



 
Ακολούθως έγινε αποσφράγιση της Τεχνικής Προσφοράς και µετά από έλεγχο 

κρίθηκε ότι είναι σύµφωνη µε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στο 

άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 
28.888,43€ και είναι εντός του προϋπολογισµού της µελέτης. 

Η εταιρεία “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.” κρίνεται µειοδότης του διαγωνισµού. 
 
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού γνωµοδοτεί για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Παροχής 

Ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων  για τους εργαζοµένους του ∆ήµου» στην εταιρία “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε.” για ποσό 28.888,43€ (Είκοσι οκτώ χιλιάδες Οκτακόσια Ογδόντα Οκτώ ευρώ και Σαράντα Τρία λεπτά). 

 
 

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

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

              ∆ηµήτριος Κωστάκης 

1) Σπυρίδων Μαντόπουλος 

 

 

2) Ειρήνη Κανλή 

 

 

Συνηµµένα: 

• Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

• Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 

 
 
 


