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Σίνδος 24/09/2019
Αριθ. Απόφ. 1311
Αριθμ Πρωτ. 18028
ΘΕΜΑ: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης για «Παροχή μικροβιολογικών
υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου
Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», ως προς
τις ΟΜΑΔΕΣ Β’ έως Ζ’ σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016, και
τροποποίηση των εγγράφων σύμβασης.
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 106, 116 και 118
4. Την ανάγκη του Δήμου για τις ανωτέρω υπηρεσίες
5. Την υπ’ αριθ. 942/12754/04-07-2019 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια και τα έγγραφα σύμβασης για την
«Παροχή
μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του
Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών.»
6. Την υπ’ αριθ. 1134/15376/09-08-2019 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία
αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας απ’ευθείας ανάθεσης για τις ΟΜΑΔΕΣ Β’
έως Ζ’.
7. Την υπ΄αριθ. 16061/27-08-2019 Πρόσκληση του Δήμου μας η οποία αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα και απεστάλη στον Ιατρικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης, στην οποία οριζόταν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών η 9η Σεπτεμβρίου 2019.
8. Την υπ’ αριθ. 16892/10-09-2019 Προσφορά της κας Μπαντέκα Μαρίνας του
Κωνσταντίνου για τις εξετάσεις της ομάδας Δ’ «Οφθαλμολογικός έλεγχος».
9. Το υπ’ αριθ.17077/12-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
περί τροποποίησης των εγγράφων σύμβασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απόρριψη της υπ’ αριθ. 16892/10-09-2019 προσφοράς της κας. Μπαντέκα
Μαρίνας του Κωνσταντίνου η οποία περιήλθε ταχυδρομικώς στο πρωτόκολλο του Δήμου
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Δέλτα στις 10-09-2019, συνεπώς εκπρόθεσμα. Επιπλέον με τα δικαιολογητικά
κατατέθηκε η υπ’ αριθ. ΑΔ/3609/14-12-2018 Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού
οφθαλμολογικού Ιατρείο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από την οποία
προκύπτει ότι η έδρα του ιατρείου είναι επί της οδού Τσιμισκή 43 στη Θεσσαλονίκη, και
όχι εντός των ορίων του Δήμου όπως ρητά και επί ποινή αποκλεισμού ορίζεται στο 5ο
άρθρο της συγγραφής υποχρεώσεων των από 03-04-2019 εγγράφων σύμβασης του
Τμήματος αστικής κατάστασης και ανθρωπίνου δυναμικού. Επιπροσθέτως από την υπ’
αριθ. 159020/09-09-2019 Βεβαίωση του ΕΦΚΑ δεν προκύπτει η ύπαρξη ή μη
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών της προσφέρουσας, ενώ δεν προσκομίστηκε το
απαιτούμενο από την πρόσκληση απόσπασμά ποινικού μητρώου. Τέλος προσκομίστηκε
το υπ’ αριθ. 001646147070/01-02-2019 ξενόγλωσσο έγγραφο με τίτλο «Enhanced
Certificate» το οποίο δεν δύναται να αξιολογηθεί καθώς δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 92 του Ν.4412/2016
2. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τις Ομάδες Β’ έως Ζ’ σύμφωνα
με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη
υποβολής προσφοράς για τις ομάδες Β’, Γ’, Ε’, ΣΤ’ και Ζ’, και λόγω απόρριψης της
προσφοράς για την ομάδα Δ’.
3. Εγκρίνουμε την τροποποίηση των εγγράφων της σύμβασης και συγκεκριμένα το
άρθρο 4 της συγγραφής υποχρεώσεων ως εξής:
«Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μετά από ραντεβού των δικαιούχων που θα έχει
προκαθοριστεί κατόπιν συνεργασίας του Δήμου Δέλτα με τον ανάδοχο παροχέα, όμως
πάντα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα
προσκομιστούν στον Ιατρό Εργασίας του Δήμου για την τήρηση του Ιατρικού Φακέλου
του κάθε εργαζόμενου.
Η παράδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών –ιατρικών εξετάσεων θα γίνει
άμεσα και σε χρόνο ανάλογο με την φύση της κάθε εξέτασης, όπως αυτός καθορίζεται
από τις σχετικές διατάξεις και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-12-2019 για το
σύνολο των υπαλλήλων που θα υποβληθούν σε αυτές.»

H ανάθεση των εργασιών των Ομάδων Β’ έως ΣΤ’ και η προμήθεια των ειδών της
Ομάδας Ζ’ θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.
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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Μπαντέκα Μαρίνα του Κωνσταντίνου

2

