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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1, 57400, Σίνδος 
Τηλ. 2313.300520 

Fax  2310.586849 

e-mail: e.samara@dimosdelta.gr 

         Σίνδος  27/11/2019 

         Αριθ. Απόφ. 1818 

         Αριθμ Πρωτ. 23115 

 

ΘΕΜΑ: Απ’ευθείας ανάθεση για τις εξετάσεις της ΟΜΑΔΑΣ Ε’ «Νευρολογικός 

έλεγχος χειριστών μηχανημάτων έργου - Οδηγών οχημάτων καθαριότητας» της 

εργασίας «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών 

εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου 

ιατρικού υλικού αυτών», δαπάνης 700,00 ευρώ. Ματαίωση της διαδικασίας για 

τις ομάδες Γ’ και Ζ’ και τροποποίηση εγγράφων σύμβασης για τις εξετάσεις της 

ομάδας Β’ 

 

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. 1311/18028/24-09-2019 προηγούμενη απόφασή μας περί 

τροποποίησης των εγγράφων σύμβασης 

8. Το υπ’ αριθ. 22701/21-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

9. Την υπ΄αριθ. 21583/08-11-2019 Πρόσκληση του Δήμου μας  

10. Την υπ’ αριθ. 22147/15-11-2019 προσφορά της κας. Καλλιόλια Ειρήνης του 

Δημητρίου για την ΟΜΑΔΑ Ε’ «Νευρολογικός έλεγχος χειριστών μηχανημάτων έργου 

- Οδηγών οχημάτων καθαριότητας» με καθαρή αξία 700,00 ευρώ  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την απευθείας ανάθεση των εξετάσεων της ΟΜΑΔΑΣ Ε’ «Νευρολογικός έλεγχος 

χειριστών μηχανημάτων έργου - Οδηγών οχημάτων καθαριότητας» της εργασίας 

«Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων 

υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού 

αυτών» στην κα. Καλλιόλια Ειρήνη του Δημητρίου, Νευρολόγο, η οποία διατηρεί ιατρείο 

στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βενιζέλου 12, Τ.Κ. 57008, ΑΦΜ 051521470/ 

ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας 2310 785153, έναντι 700,00 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 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. 1311/18028/24-09-2019 

απόφαση Δημάρχου 

 

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 

4. Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων εξετάσεων, από τον 

ιατρό που έχει συμβληθεί με τον Δήμο. 

 

5. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης για τις Ομάδες Γ’ «Ακουολογικός έλεγχος χειριστών 

μηχανημάτων έργου – Οδηγών Οχημάτων Καθαριότητας» και Ζ’ «Προμήθεια επιστομίων 

για σπιρομέτρηση» ματαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, καθώς η 

διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς παρ’ όλη τη δημοσιότητα που 

έλαβε η πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 

 

6. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης για την Ομάδα Β: «Ακτινολογικές εξετάσεις» 

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 με τροποποίηση των από 03-04-2019 εγγράφων 

της σύμβασης (αποκλειστικά για τις εργασίες της ομάδας Β’) και συγκεκριμένα του 5ου 

άρθρου της συγγραφής υποχρεώσεων ως κατωτέρω: 

 

«Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

1. Αιμοληψία  και  παραλαβή  ούρων στην έδρα του εργαστηρίου ή στον τόπο 

παρουσίας του προσωπικού την ανάλογης Δημοτικής Ενότητας - Κοινότητας του Δήμου 

(μετά από σχετική υπόδειξή του) εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

2. Εκτέλεση των λοιπών ιατρικών εξετάσεων και παράδοση των αποτελεσμάτων στα 

πλαίσια των ενδεδειγμένων ανάλογα με την φύση αυτών προθεσμιών 

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προσωπικού του Δήμου, θεωρείται απαραίτητο 

οι λοιπές ιατρικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν κατά προτίμηση σε ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα ή ιδιώτες γιατρούς ή μονάδες ΕΣΥ που λειτουργούν εντός των 

ορίων του Δήμου ή σε κινητή μονάδα που θα διατεθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον ή δεν υπάρχουν ανάλογες δομές για 

την διεξαγωγή τους, αυτές θα μπορούν να ανατεθούν και εκτός ορίων αυτού. 

4. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της 

συμβατικής ποσότητας. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση του συνόλου των 

ποσοτήτων των εξετάσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση 

της Υπηρεσίας.» 

 

Κατά τα λοιπά οι όροι των από 03/04/2019 εγγράφων σύμβασης όπως εγκρίθηκαν με 

την υπ’ αριθ. 942/12754/04-07-2019 προηγούμενη απόφασή μας και τροποποιήθηκαν 

με την υπ’ αριθ. 1311/18028/24-09-2019 προηγούμενη απόφασή μας, εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

 

 

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

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Καλλιόλια Ειρήνη του Δημητρίου 

ΑΔΑ: 6Ω6ΝΩ9Ι-9ΘΗ
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