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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               12.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  79/2021 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση της 
 
ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης covid-19 

για τους εργαζόμενους του Δήμου Aμπελοκήπων -Μενεμένης. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.    

 

Σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 

55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 

5241/12-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4) 

Μανωλόπουλος Βασίλειος 5) Κατζικάς Γεώργιος 6) Γρούγιος Ηλίας 7) Κουσίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος 9) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ουδείς. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος, μετά από την ομόφωνη, επί των καταμετρούμενων - παρόντων μελών, απόφαση της 

επιτροπής με ψήφους : 8 ΥΠΕΡ και 1 ΑΠΟΧΗ,  (Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή), για τη διενέργεια 

έκτακτης συνεδρίασης λόγω χρονικών περιορισμών, εισηγήθηκε το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και 

έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Έχοντας υπόψη:  

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 147
Α
/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 87
Α
/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. του Ν.4745/20 άρθρο 74 παρ.5, Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από 

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 
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6. 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».  

 Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

1. Την από 09-03-21 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. 

4991/09-03-21 Τεκμηριωμένου αιτήματος . 

3. Την με αριθμό 321/2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΑΨ9ΩΨΕ-7ΙΑ). 

4. Την με αριθμ. 5017/09-03-21  πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς. 

5.Την με αριθμ. 5167/11-03-21 προσφορά του αναδόχου. 

6. Το από 11/03/21 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 ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με  ΑΦΜ 801279400  Δ.Ο.Υ. Δ΄ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση καταστήματος Αγ. Δημητρίου 91 – Τ.Κ. 54631,  Θεσσαλονίκη,  τηλ. 

2310.233833 καθώς η προσφορά της  με συνολική αξία 1.500,00 ευρώ είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 

όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές και χαμηλότερη από τις υπόλοιπες προσφορές. 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω εισήγηση 

του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

 (Η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση για την ανατροπή» 

δηλώνει ΑΠΟΧΗ.) 

 

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 ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με  ΑΦΜ 801279400  Δ.Ο.Υ. Δ΄ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση καταστήματος Αγ. Δημητρίου 91 – Τ.Κ. 54631,  Θεσσαλονίκη,  τηλ. 

2310.233833 καθώς η προσφορά της  με συνολική αξία 1.500,00 ευρώ είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 

όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές και χαμηλότερη από τις υπόλοιπες προσφορές. 

  

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  79/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  16.3.2021  

         

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 


