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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  363/2020 

 

ΘΕΜΑ: Α) Έγκριση της  ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης covid-19 για τους 

εργαζόμενους του Δήμου Aμπελοκήπων -Μενεμένης. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.    

 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 19970/29-10-

2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος  8) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 9) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

Απόντες: Ουδείς. 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

 

1.   του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) 

2. της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 

Α'), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

3. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 

4. του  Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α 55/11.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του». 

6. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α 42/25.2.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού». 

7. των διαλαμβανόμενων στην Εγκ.10/18200/13.3.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και  
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8. των διαλαμβανόμενων στην Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό». 

9. του παραρτήματος  Ά της εγκυκλίου Δ1α/Γ. Π.οικ. 16393/9-3-2020 του Υπουργείου Υγείας. 

10. του άρθρου 42 «Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» του Ν. 3850/2010 «Ο εργοδότης υποχρεούται να 

εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να 

λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων» και βάσει του Ν.4682/2020 

(ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α΄): «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. « 

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις και δεδομένου ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος μετάδοσης του νέου 

κορωνοϊού (2019-nCoV), κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προφύλαξης των εργαζομένων του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού. 

       11. του άρθρου 58 του Ν.4722/20 παρατείνεται έως τις 31.12.2020 η ισχύς των εξής διατάξεων της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (Α΄ 76): 

       12. της  παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του Ν.4722/20 ,περί δυνατότητας διενέργειας των διαδικασιών έκτακτης 

προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας από 

οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της 

κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. 

 

 Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

 

1. Την Τεχνική Έκθεση από το Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών. 

2. Την ανάγκη για την ανάθεση και την υλοποίηση της  υπηρεσίας διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης COVID-

19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης   , βάσει του με αριθμό πρωτ. 19493/20-10-2020 

Τεκμηριωμένου αιτήματος . 

      3. Την με αριθμό 513/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω6ΜΙΩΨΕ-ΘΨ6). 

4. Την με αριθμ. 19654/22-10-2020 πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς. 

5.Την με αριθμ. 19808/23-10-2020 προσφορά του αναδόχου. 

6. Το από 29-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για 

 

Α) Την Οριστική Κατακύρωση για την  ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης covid-

19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Aμπελοκήπων -Μενεμένης,  στην εταιρία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Εuromedica) με  ΑΦΜ 998305351  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης με 

διεύθυνση κεντρικού καταστήματος Ιατρ.Γωγούση 37 –Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και διεύθυνση 

υποκαταστήματος Αγν. Στρατιώτη 6-ΤΚ 565 33 Πολίχνη Θεσσαλονίκης ι τηλέφωνο 2310.612020,  γιατί η 

προσφορά της  με συνολική αξία 3.250,00 ευρώ είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-58-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%cf%89/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be/
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 
προέδρου 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την Οριστική Κατακύρωση για την  ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ 

ανίχνευσης covid-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Aμπελοκήπων -Μενεμένης,  στην εταιρία ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Εuromedica) με  ΑΦΜ 998305351  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση κεντρικού καταστήματος Ιατρ.Γωγούση 37 –Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και 

διεύθυνση υποκαταστήματος Αγν. Στρατιώτη 6-ΤΚ 565 33 Πολίχνη Θεσσαλονίκης ι τηλέφωνο 2310.612020,  

γιατί η προσφορά της  με συνολική αξία 3.250,00 ευρώ είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και 

τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  363/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  3.11.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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