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                                                                                         Περιστέρι: 19/04/2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αριθμ. πρωτ.: ττ. 14435 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ       
Ταχ. Δ/νση       :  Πλ. Δημοκρατίας 1     
Ταχ. Κώδικας  :  121 34 - Περιστέρι                                                                
Πληροφορίες  :   Κα Τσάση Ευγενία 
Τηλ                   :  2105701043                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                                  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 
             Έχοντας υπόψη:  
 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», 
5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
6. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
7. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
8. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007), 
9. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
10. του Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει, 
11. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
12. το Π.Δ 157/30-4-1991 -  ΦΕΚ 62Α “Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και ιατρικών 
και των οδοντιατρικών πράξεων” όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Υ4α/οικ. 22705/30-10-
2001 “Προσαρμογή διοικητικών πράξεων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα ΕΥΡΩ”, 
13. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων », 
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14. η με αριθμό 31119/19-5-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», η 
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 990/Β/28-5-2008, 
15.  η με αριθμό ΤΤ36586/10-7-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή 
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», 
η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007, 
16. η με αριθμό 53361/2-10-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», η 
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1503/11-10-2006 ιδίως δε η παράγραφος Γ που αφορά την 
προληπτική ιατρική, 
17. η με αριθμό 9/01-08-2014 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., ιδίως δε 
το 6ο άρθρο της, 
18. την υπ’ αριθ. 1  Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής ,Παιδείας, Πολιτισμού & Ν. 
Γενιάς του Δήμου Περιστερίου, 
19. το υπ’ αριθ. Οικ.10179/17-3-17 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:  17REQ005938466 για 
την εκτέλεση της εργασίας «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις για το προσωπικό του Δήμου 
Περιστερίου έτους 2017», 
20. την υπ’ αριθ. 207/23-3-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝ7ΠΩΞ2-
5Α9) με την οποία εγκρίθηκε: α) η διενέργεια της δαπάνης, β) η διάθεση πίστωσης 
41.200,06 €, σε βάρος της υπό Κ.Α  00.6495.151 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Εμβόλια 
εργαζομένων , 41.200,06  €), πίστωσης του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017  
γ) η με αρ. 1/2017  μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Ν. 
Γενιάς 
21. την με αρ. πρωτ. 2017/12487 και με Α/Α:  Α 442, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
δαπάνης και με αριθμό καταχώρησης Α 442 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, 
22. το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  
17REQ006010173, 
23. τη με αριθ. 240/11-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΜΝΕΩΞ2-ΖΟΗ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία 
καθορίσθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού, 
24. τη με αριθ. 542./29.09.2016 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού καθώς και η επιτροπή αξιολόγησης 
ενστάσεων, 
25. την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.8600/7.3.2017  του Δημάρχου Περιστερίου 
Α. Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 

 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη 

αναδόχου ανά ομάδα ή περισσότερων ομάδων για το σύνολο όμως κάθε ομάδας για τις υπό 

ανάθεση υπηρεσίες (ιατρικές εξετάσεις),  για την υπηρεσία Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις 
για το προσωπικό του Δήμου Περιστερίου, προϋπολογισμού 41.200,06 €  και θα βαρύνει 

τον Κωδικό Αριθμό Κ.Α.00.6495.151:«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Εμβόλια 

εργαζομένων)» Προϋπολογισμού του Δήμου ( CPV: 85121000-3). 
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Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …03/05/2017.., ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στο κτίριο του Νέου 
Δημαρχείου, 2ος όροφος, στο Τμήμα Διοίκησης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
(Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1-Περιστέρι), από ώρας 10.00  μέχρι  την 10.30  που ορίζεται 
και ως ώρα  λήξης παραλαβής των προσφορών. 
 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής  δικαιολογητικών συμμετοχής και προσφορών,  η 
προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 
Για την παραλαβή της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο κεντρικό Δημαρχείο (Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.12134-Περιστέρι, 
2ος όροφος, γραφείο Β24, Τμήμα Διοίκησης, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, 
(αρμόδια κ. Τσάση Ευγενία τηλ. 210-5701043) . 
                
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
τουλάχιστον 12 ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 

2. Περίληψή της στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr .  
3. Στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.peristeri.gr. 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
                                                                                       ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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