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Σίνδος 09/08/2019
Αριθ. Απόφ. 1134
Αριθμ Πρωτ. 15376
ΘΕΜΑ: Απ’ευθείας ανάθεση για την «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και
λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 –
προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», δαπάνης 9.465,56 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαιτέρως των
άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη του Δήμου για τις ανωτέρω υπηρεσίες
5. Την υπ’ αριθ. 919/12592/03-07-2019 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 18.243,76 από τους Κ.Α.
02.10.6117.007,
02.10.6631.001,
02.15.6117.004,
02.20.6117.004
και
02.30.6117.004 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά
βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 433/2019
6. Την υπ’ αριθ. 942/12754/04-07-2019 προηγούμενη απόφασή μας για έγκριση
διενέργειας και εγγράφων σύμβασης
7. Την υπ΄αριθ. 13471/12-07-2019 Πρόσκληση του Δήμου μας
8. Την υπ’ αριθ. 13053/09-07-2019 προσφορά του κ.Κωνσταντίνου Παναγιώτη του
Κωνσταντίνου για την ΟΜΑΔΑ Α’ «Μικροβιολογικές εξετάσεις» με καθαρή αξία
9.477,25 ευρώ και την υπ’ αριθ. 14515/26-07-2019 προσφορά του κ.
Μανωλόπουλου
Κωνσταντίνου
του
Ερωτόκριτου
για
την
ΟΜΑΔΑ
Α’
«Μικροβιολογικές εξετάσεις» με καθαρή αξία 9.465,56 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση των εξετάσεων της ΟΜΑΔΑΣ Α’ «Μικροβιολογικές
εξετάσεις» της εργασίας «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών
ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου
ιατρικού υλικού αυτών» στον κ. Μανωλόπουλο Κωνσταντίνο του Ερωτόκριτου , ο
οποίος διατηρεί μικροβιολογικό εργαστήριο στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, επί της οδού
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Αθ.Κουλακιώτη 55, Τ.Κ. 57300, ΑΦΜ 059857980/ ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης, τηλ.
επικοινωνίας 2310 796498, έναντι 9.465,56 ευρώ.
2. Η ανάθεση αφορά τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στα από 03/04/2019
έγγραφα σύμβασης του Τμήματος αστικής κατάστασης και ανθρωπίνου δυναμικού του
Δήμου Δέλτα
3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.
Για το πιθανό υπόλοιπο της σύμβασης ποσό και μέχρι εξαντλήσεως των
προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων εξετάσεων, θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης της
σύμβασης έως και τρείς (3) μήνες πέραν της λήξης της.
4. Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών
εξετάσεων, από το Μικροβιολογικό εργαστήριο που έχει συμβληθεί με τον Δήμο.
5. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης για τις λοιπές Ομάδες Β έως Ζ’ ματαιώνεται
σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω
μη υποβολής προσφοράς και θα επαναληφθεί η διαδικασία αποστολής πρόσκλησης προς
ανεύρεση αναδόχου χωρίς τροποποίηση των εγγράφων της σύμβασης.

Η παρούσα μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Μανωλόπουλος Κωνσταντίνος του Ερωτόκριτου
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