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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        23η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 19.05.2022

       
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 19η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και          

ώρα 10:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 35084/13.05.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου 
της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  
Επιτροπής στις 13.05.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 
4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές 
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 
άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 
την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.              «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   «      «
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.        Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε.
2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.    «      «
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «      «

        ΑΠΟΦΑΣΗ –164–
 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σχετικά με τις 
«Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 35330/16.05.2022 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
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«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «η 

Οικονομική Επιτροπή με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους 
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία»,

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
• Τις διατάξεις του Ν.4605/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
• Τη με αριθμό 120/2021 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής,
• Τους όρους της με αριθ. πρωτ.  1197/09-01-2022 διακήρυξης, 

Σας στέλνουμε το από 12-05-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τις 
εταιρείες «ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» και «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.», για τις «Ιατρικές 
προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου»  και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

Στο Ίλιον την 28 Απριλίου 2022 στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, 
συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο: 
«Προμήθεια Ιατρικών Προληπτικών εξετάσεων εργαζομένων Δήμου Ιλίου» βάσει του Ν. 
4412/16 και της με αριθμό 474/95864/28-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ιλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 153625 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. 
πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικών 
Προληπτικών εξετάσεων εργαζομένων Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 99.544,94€ (μη 
υποκείμενο σε Φ.Π.Α.) και και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον οικονομικότερη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, 
παρέστησαν οι εξής:

1. Μαριάνθη Ράππου, ΠΕ Γεωπόνων
2. Τσαντήλας Ηλίας, ΤΕ Μηχανικών
3. Ελευθερία Καρούση, ΔΕ Διοικητικού
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Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια των μελών, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 153625, προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης των παρακάτω αναφερόμενων προσωρινών αναδόχων:

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. την με κωδικό ΚΜ 182/2021 μελέτη του Δήμου Ιλίου
2. την με αριθμ. πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξη του Δημάρχου 
3. Τα από 31/03/2022 πρακτικά α) αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών

4. Τα με αριθμ. πρωτ. 27747/13-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
προς τον προσωρινό ανάδοχο Καρούτζο Θεόδωρο Προκόπιο - AFFIDEA με θέμα: «Πρόσκληση 
για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης» και 27746/13-04-2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς τον προσωρινό ανάδοχο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης» Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου

5. το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων με επωνυμία: «ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 
AFFIDEA», «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και διαπίστωσε ότι 
αυτά είναι σύμφωνα με το άρθρο 16 «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης» της με 
αριθμό πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξης, και τα έκανε αποδεκτά.

Με βάσει τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση για τις υποομάδες  (  Α΄ Υποομάδα: 
Αιματολογικές εξετάσεις - Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση - Δ΄ Υποομάδα: Οφθαλμολογική 
εξέταση- Ε΄  Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση-ΣΤ΄ Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος-Ζ΄ 

Α/Α Προσωρινοί Ανάδοχοι
Α/Α 

Προσφοράς 
Συστήματος

Ημερομηνία 
υποβολής 
ΕΣΗΔΗΣ

Αρ. πρωτ. έντυπης 
υποβολής 

δικαιολογητικών

1 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΠΡΟΚΟΠΙΟ
Σ AFFIDEA 264702 23/04/2022 ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΣΕ 

ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

2
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

265532 20/04/2022 30280/21-04-2022

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=385796&tradingPartnerId=349712&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=ibGpJsYFQ2zXVdcNMU86Ug..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38669&tradingPartnerId=54543&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=zALqWmwc8hQ1UdgzYNkvww..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=385796&tradingPartnerId=349712&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=ibGpJsYFQ2zXVdcNMU86Ug..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=385796&tradingPartnerId=349712&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=ibGpJsYFQ2zXVdcNMU86Ug..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38669&tradingPartnerId=54543&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=zALqWmwc8hQ1UdgzYNkvww..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38669&tradingPartnerId=54543&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=zALqWmwc8hQ1UdgzYNkvww..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38669&tradingPartnerId=54543&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=zALqWmwc8hQ1UdgzYNkvww..
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Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση) της 1ης ομάδας  και  για τις υποομάδες (Α΄ Υποομάδα: 
Αιματολογικές εξετάσεις - Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση - Δ΄ Υποομάδα: Οφθαλμολογική 
εξέταση- Ε΄  Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση-ΣΤ΄ Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος-Ζ΄ 
Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση) της 2ης ομάδας. στον οικονομικό φορέα 
«ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ AFFIDEA» η προσφορά του οποίου είναι εντός 
προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 
1197/10-01-2022 διακήρυξης και υποομάδα Β της 1ης ομάδας «κυτταρολογική εξέταση 
γυναικών»  και για την υποομάδα Β  της  2ης ομάδας «κυτταρολογική εξέταση γυναικών» στον 
οικονομικό φορέα ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η προσφορά 
του οποίου είναι εντός προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές 
προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξης»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
          Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα

Α) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις 
εργαζομένων Δήμου Ιλίου», ως εξής:

 Για τις υποομάδες  (  Α΄ Υποομάδα: Αιματολογικές εξετάσεις - Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική 
εξέταση - Δ΄ Υποομάδα: Οφθαλμολογική εξέταση- Ε΄  Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική 
εξέταση-ΣΤ΄ Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος-Ζ΄ Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση) της 
1ης ομάδας  και  για τις υποομάδες (Α΄ Υποομάδα: Αιματολογικές εξετάσεις - Γ΄ Υποομάδα: 
Καρδιολογική εξέταση - Δ΄ Υποομάδα: Οφθαλμολογική εξέταση- Ε΄  Υποομάδα: 
Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση-ΣΤ΄ Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος-Ζ΄ Υποομάδα: 
Πνευμονολογική εξέταση) της 2ης ομάδας,  στον οικονομικό φορέα 
«ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ AFFIDEA» η προσφορά του οποίου είναι εντός 
προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με 
αριθμ. πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξης 

 Για την  υποομάδα Β της 1ης ομάδας «κυτταρολογική εξέταση γυναικών»  και για την 
υποομάδα Β  της  2ης ομάδας «κυτταρολογική εξέταση γυναικών» στον οικονομικό φορέα 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,η προσφορά 
του οποίου είναι εντός προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές 
προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξη

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=385796&tradingPartnerId=349712&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=ibGpJsYFQ2zXVdcNMU86Ug..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38669&tradingPartnerId=54543&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=zALqWmwc8hQ1UdgzYNkvww..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=385796&tradingPartnerId=349712&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=ibGpJsYFQ2zXVdcNMU86Ug..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38669&tradingPartnerId=54543&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1110521782&oapc=5&oas=zALqWmwc8hQ1UdgzYNkvww..


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 628620672b1cceec6f5cad07 στις 19/05/22 14:31
5

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

 Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, η υπ’ αριθμ. 120/2022
 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς – Κήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Η παρούσα να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. (άρθρο 105 παρ. 
2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019). 
Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη

                 Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,          
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,  

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Γαλούνης Δ.

Συνημμένα: Η υπ΄ αριθμ. ΑΟΕ 120/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      17η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 12.04.2022

      (Αριθμ. πρωτ.: 27325/12.04.2022)
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 12η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 

09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 26495/08.04.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της 
Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  
Επιτροπής στις 08.04.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 
4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές 
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 
άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 
την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

6. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
7. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
8. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.            «      «
9. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                            Αν. Μέλος της Ο.Ε
10. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.              «      «

ΑΠΟΝΤΕΣ   
5. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                 Μέλος της Ο.Ε.
6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.  «      «
7. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.  «      «
8. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.  «      «
9. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.  «      «

        ΑΠΟΦΑΣΗ –120–
          Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις 
εργαζομένων Δήμου Ιλίου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 26278/08.04.2022 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
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«Σας στέλνουμε τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 
αφορούν α) την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών και β) την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, για τις «Ιατρικές 
προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου», καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και 
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
και του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021
  

Στο Ίλιον την 26/01/2022 και ώρα 10:00, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 
Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών βάσει του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και της με αριθμό 
474/95864/28-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από 
τους:
 
Τακτικά μέλη
1. Μαριάνθη Ράππου, ΠΕ Γεωπόνων
2. Τσαντήλας Ηλίας Τ.Ε Μηχανικών
3. Ελευθερία Καρούση, ΔΕ Διοικητικού

Αναπληρωματικά μέλη  
1. Εμμανουήλ Κωστόπουλο ΠΕ Ιατρών
2. Όλγα Ρουμανά, ΔΕ Διοικητικού
3. Εμμανουήλ Μπεκιάρη,  ΠΕ Φυσική Αγωγή

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι:
1. Μαριάνθη Ράππου, ΠΕ Γεωπόνων
2. Τσαντήλας Ηλίας, ΤΕ Μηχανικών
3. Ελευθερία Καρούση, ΔΕ Διοικητικού

και έχοντας υπόψη της:

6. την με κωδικό Π185/2020 μελέτη του Δήμου Ιλίου
7. την υπ’ αριθμ. 474/95864/28-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζεται ο 
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τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και ορίζεται επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
και υποβαλλόμενων προσφορών

8. την υπ’ αρ 1197/10-01-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr

9. το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

συνήλθε για την εξέταση των προσφορών των ενδιαφερομένων, ως κατωτέρω:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ – AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τυποποιημένο ΄Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατατέθηκε

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Κατατέθηκε

Ο παραπάνω φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής βρέθηκε πλήρης και η Επιτροπή προχώρησε 
στην αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων του ανωτέρω οικονομικού φορέα και κατέγραψε τα εξής:

Κατατέθηκαν  τα δικαιολογητικά του διαγωνιζόμενου ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ – AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και των Υπεργολάβων AFPHA PROLIPSIS, Ιατρική ΕΠΕ-Κυτταρολογικό εργαστήριο και του 
AFFIDEA ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ιδιωτικά Διαγνωστικά εργαστήρια και Πολυιατρεία Ιατρική 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Τα ανωτέρω αφορούν όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού καθώς και τις υποομάδες ήτοι: [1η ομάδα (Α 
υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική εξέταση γυναικών, Γ υποομάδα 
Καρδιολογική εξέταση, Δ υποομάδα Οφθαλμολογική εξέταση, Ε υποομάδα Ωτορινολαρυγγολογική 
εξέταση,– 2η ομάδα (Α υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική εξεταση 
γυναικών, Γ υποομάδα Καρδιολογική εξέταση, Δ υποομάδα Οφθαλμολογική εξέταση, Ε υποομάδα 
Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση, ΣΤ υποομάδα Ακτινογραφία θώρακος για μουσικούς πνευστών 
οργάνων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

http://www.ilion.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=16566471&oapc=10&oas=ZbR07xnOuH6tr1FScjohjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=16566471&oapc=10&oas=ZbR07xnOuH6tr1FScjohjA..
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ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Υπεργολάβος  ALPHA PROLIPSIS, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ Β.Υπεργολάβος AFFIDEA 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και Πολυιατρεία Ιατρική Μονοπρόσωπη 
Α.Ε.

Τα ανωτέρω αφορούν όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού καθώς και τις υποομάδες ήτοι: [1η ομάδα (Α 
υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική εξέταση γυναικών, Γ υποομάδα 
Καρδιολογική εξέταση, Δ υποομάδα Οφθαλμολογική εξέταση, Ε υποομάδα Ωτορινολαρυγγολογική 
εξέταση,– 2η ομάδα (Α υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική εξεταση 
γυναικών, Γ υποομάδα Καρδιολογική εξέταση, Δ υποομάδα Οφθαλμολογική εξέταση, Ε υποομάδα 
Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση, ΣΤ υποομάδα Ακτινογραφία θώρακος για μουσικούς πνευστών 
οργάνων.

2. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τυποποιημένο ΄Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατατέθηκε

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Κατατέθηκε

Ο παραπάνω φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής βρέθηκε πλήρης και η Επιτροπή προχώρησε 
στην αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων του ανωτέρω οικονομικού φορέα και κατέγραψε τα εξής:

Κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά του διαγωνιζόμενου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 
Τα ανωτέρω αφορούν τις ομάδες του Διαγωνισμού καθώς και τις υποομάδες ήτοι: [1η ομάδα (Α 
υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική εξέταση γυναικών), 2η ομάδα (Α 
υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική εξέταση γυναικών).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Τα ανωτέρω αφορούν  τις ομάδες του Διαγωνισμού καθώς και τις υποομάδες ήτοι: [1η ομάδα (Α 
υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική εξέταση γυναικών), 2η ομάδα (Α 
υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική εξέταση γυναικών).

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει:

Την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των φορέων:
1. ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ – AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=16566471&oapc=10&oas=ZbR07xnOuH6tr1FScjohjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=16566471&oapc=10&oas=ZbR07xnOuH6tr1FScjohjA..
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Για τις ομάδες [1η ομάδα (Α υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική 
εξέταση γυναικών, Γ υποομάδα Καρδιολογική εξέταση, Δ υποομάδα Οφθαλμολογική εξέταση, Ε 
υποομάδα Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση,– 2η ομάδα (Α υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β 
υποομάδα Κυτταρολογική εξεταση γυναικών, Γ υποομάδα Καρδιολογική εξέταση, Δ υποομάδα 
Οφθαλμολογική εξέταση, Ε υποομάδα Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση, ΣΤ υποομάδα Ακτινογραφία 
θώρακος για μουσικούς πνευστών οργάνων.

2. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Για τις ομάδες [1η ομάδα (Α υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική 
εξέταση γυναικών), 2η ομάδα (Α υποομάδα Αιματολογικές εξετάσεις, Β υποομάδα Κυτταρολογική 
εξέταση γυναικών).

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο Ίλιον,  σήμερα την 16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθμόν 474/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών προληπτικών εξετάσεων εργαζομένων 
Δήμου Ιλίου» με αριθμό Διακήρυξης 1197/2022, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 153625 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21REQ009795025. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν 
παρόντες:
1) Μαριάνθη Ράππου, ΠΕ Γεωπόνων
2) Τσαντήλας Ηλίας, ΤΕ Μηχανικών
3) Καρούση Ελευθερία ΔΕ Διοικητικών
1. Την  26/01/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 
διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια 
καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο από 31/03/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών.
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2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά. Οι οικονομικές προσφορές που εξετάστηκαν, κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες 
με τους όρους της διακήρυξης. 

Α/Α 
προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ
Επωνυμία 

264702 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

265532 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την κατάταξη να 
διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

1η ομάδα: Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις Τμήματος Σχεδιασμού Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και ΣΜΕ) / CPV: 85120000-6 
/Κ.Α.Ε.: 20.6142.0005
Α΄ Υποομάδα: Αιματολογικές εξετάσεις

Γενικό σύνολο Α΄ υποομάδας 13.303,37 €

Β΄ Υποομάδα: Κυτταρολογική εξέταση γυναικών

Γενικό σύνολο Β΄ υποομάδας 715,00 €

Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Γ΄ υποομάδας 905,00 €

Δ΄ Υποομάδα: Οφθαλμολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Δ΄  υποομάδας 1.448,00 €

Ε΄  Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Ε΄  υποομάδας 1.448,00 €

ΣΤ΄ Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=16566471&oapc=10&oas=ZbR07xnOuH6tr1FScjohjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=16566471&oapc=10&oas=ZbR07xnOuH6tr1FScjohjA..
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Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποομάδας 724,00 €

Ζ΄ Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Ζ΄  υποομάδας 1.267,00 €

2η ομάδα: Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις λοιπών Υπηρεσιών (Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ,ΣΜΕ και 
Κοινωφελή Απασχόληση)/CPV: 85120000-6 /Κ.Α.Ε.: 00.6142.0002

Α΄ Υποομάδα: Αιματολογικές εξετάσεις

Γενικό σύνολο Α΄ υποομάδας 32.112,81 €

Β΄ Υποομάδα: Κυτταρολογική εξέταση γυναικών

Γενικό σύνολο Β΄ υποομάδας 3.939,00 €

Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Γ΄ υποομάδας 2.265,00 €

Δ΄ Υποομάδα: Οφθαλμολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Δ΄  υποομάδας 3.624,00 €

Ε΄ Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Ε΄  υποομάδας 3.624,00 €

ΣΤ΄ Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος 

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποομάδας 1.812,00 €

Ζ΄ Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Ζ΄  υποομάδας 3.171,00 €

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

1η ομάδα: Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις Τμήματος Σχεδιασμού Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και ΣΜΕ) / CPV: 85120000-6 
/Κ.Α.Ε.: 20.6142.0005
Α΄ Υποομάδα: Αιματολογικές εξετάσεις
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Γενικό σύνολο Α΄ υποομάδας 15.262,42 €

Β΄ Υποομάδα: Κυτταρολογική εξέταση γυναικών

Γενικό σύνολο Β΄ υποομάδας 605,00 €

Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Γ΄ υποομάδας 0,00 €

Δ΄ Υποομάδα: Οφθαλμολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Δ΄  υποομάδας 0,00 €

Ε΄  Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Ε΄  υποομάδας 0,00 €

ΣΤ΄ Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος 

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποομάδας 0,00 €

Ζ΄ Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση

Γενικό σύνολο ΣΤ΄  υποομάδας 0,00 €

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ   15.867,42 €

2η ομάδα: Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις λοιπών Υπηρεσιών (Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ,ΣΜΕ και 
Κοινωφελή Απασχόληση)/CPV: 85120000-6 /Κ.Α.Ε.: 00.6142.0002

Α΄ Υποομάδα: Αιματολογικές εξετάσεις

Γενικό σύνολο Α΄ υποομάδας 36.572,46 €

Β΄ Υποομάδα: Κυτταρολογική εξέταση γυναικών

Γενικό σύνολο Β΄ υποομάδας 3.333,00 €

Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Γ΄ υποομάδας 0,00 €

Δ΄ Υποομάδα: Οφθαλμολογική εξέταση
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Γενικό σύνολο Δ΄  υποομάδας 0,00 €

Ε΄ Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Ε΄  υποομάδας 0,00 €

ΣΤ΄ Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος 

Γενικό σύνολο ΣΤ΄ υποομάδας 0,00 €

Ζ΄ Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση

Γενικό σύνολο Ζ΄  υποομάδας 0,00 €

Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 1197/10-01-2022 Διακήρυξη 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. το από 31/03/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών 
Προτείνει προς την οικονομική επιτροπή την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων των οικονομικών 
φορέων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ως εξής:

1. Τον οικονομικό φορέα ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. για την υποομάδα Β της 1ης ομάδας 
«κυτταρολογική εξέταση γυναικών»  και για την υποομάδα Β  της  2ης ομάδας 
«κυτταρολογική εξέταση γυναικών» ο οποίος υπέβαλλε οικονομική προσφορά 605,00€ και 
3.333,00€ αντίστοιχα και αυτές είναι εντός του προυπολογισμού, και σύμφωνες με τους όρους 
και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου

2. Τον οικονομικό φορέα Καρούτζος Θεόδωρος Προκόπιος για τις υποομάδες  (  Α΄ 
Υποομάδα: Αιματολογικές εξετάσεις - Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση - Δ΄ Υποομάδα: 
Οφθαλμολογική εξέταση- Ε΄  Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση-ΣΤ΄ Υποομάδα: 
Ακτινογραφία θώρακος-Ζ΄ Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση) της 1ης ομάδας  και  για τις 
υποομάδες (Α΄ Υποομάδα: Αιματολογικές εξετάσεις - Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση - Δ΄ 
Υποομάδα: Οφθαλμολογική εξέταση- Ε΄  Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση-ΣΤ΄ 
Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος-Ζ΄ Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση) της 2ης ομάδας ο 
οποίος υπέβαλλε οικονομική προσφορά 19.095,37€ και 46.608,81€ αντίστοιχα,  και αυτές είναι 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 628620672b1cceec6f5cad07 στις 19/05/22 14:31
15

εντός  προυπολογισμού  και σύμφωνες με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 
πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

           Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα

Α)Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για τις «Ιατρικές 
προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου»
Β)Κηρύσσει προσωρινούς ανάδοχους της υπηρεσίας με τίτλο «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις 
εργαζομένων Δήμου Ιλίου», ως εξής:
➢ Τον οικονομικό φορέα ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. για την υποομάδα Β της 1ης ομάδας 

«κυτταρολογική εξέταση γυναικών»  και για την υποομάδα Β  της  2ης ομάδας 
«κυτταρολογική εξέταση γυναικών» ο οποίος υπέβαλλε οικονομική προσφορά 605,00€ και 
3.333,00€ αντίστοιχα και αυτές είναι εντός του προυπολογισμού, και σύμφωνες με τους όρους 
και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου

➢ Τον οικονομικό φορέα Καρούτζος Θεόδωρος Προκόπιος για τις υποομάδες  (Α΄ Υποομάδα: 
Αιματολογικές εξετάσεις - Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση - Δ΄ Υποομάδα: 
Οφθαλμολογική εξέταση- Ε΄  Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση-ΣΤ΄ Υποομάδα: 
Ακτινογραφία θώρακος-Ζ΄ Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση) της 1ης ομάδας  και  για τις 
υποομάδες (Α΄ Υποομάδα: Αιματολογικές εξετάσεις - Γ΄ Υποομάδα: Καρδιολογική εξέταση - Δ΄ 
Υποομάδα: Οφθαλμολογική εξέταση- Ε΄  Υποομάδα: Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση-ΣΤ΄ 
Υποομάδα: Ακτινογραφία θώρακος-Ζ΄ Υποομάδα: Πνευμονολογική εξέταση) της 2ης ομάδας ο 
οποίος υπέβαλλε οικονομική προσφορά 19.095,37€ και 46.608,81€ αντίστοιχα,  και αυτές είναι 
εντός  προυπολογισμού  και σύμφωνες με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 
πρωτ. 1197/10-01-2022 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.

Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται 
στην υπ΄αριθμ. 1197/10-01-2022 διακήρυξη δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο 
προβλεπόμενος έλεγχος.

Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης 
(αρθ. 100 παρ. 2γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 40 Ν. 4782/21).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
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Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                      Τα Μέλη
                     Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,    

Μαρκόπουλος Φ.,  Γαλούνης Δ.,
          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     Δρακόπουλος Ν.
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