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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την  «Προµήθεια νέων και συντήρηση υπαρχόντων  κλιµατιστικών  µονάδων  
και προµήθεια ψύκτη πόσιµου νερού», ως προς την οµάδα Β: ψύκτης νερού 
προϋπολογισµού δαπάνης 1.353,00 € µε ΦΠΑ 23%. 
 
 Με την αριθµ. 287/29-9-20133 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
κηρύχθηκε ο διαγωνισµός ως προς την οµάδα Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ 
άγονος και αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε νέα 
προκήρυξη.  
 
 Με την 1692/2013 απόφαση δηµάρχου προκηρύχθηκε νέος διαγωνισµός για 
τις 17 Οκτωβρίου 2013. 
  
 Την 17 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 09:00πµ , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) και διενεργήθηκε ο εν θέµατι 
διαγωνισµός.  
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος 
να καταθέσει φάκελο προσφοράς ενώπιον της επιτροπής. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 
  Ι.- Η έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού της 17ης Οκτωβρίου 2013. 
 
ΙΙ.- Την κήρυξη της οµάδας Β «Προµήθεια ψύκτη νερού» ως άγονη και τη λήψη 
σχετικής απόφασης για την συνέχιση του διαγωνισµού  µε απευθείας ανάθεση 
ύστερα από έγκριση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ για την οµάδα Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΗ 
ΝΕΡΟ.  
 
Συνηµµένα: Το πρακτικό Νο1 του  διαγωνισµού της 17ης  Οκτωβρίου 2013 
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 Κοινοποίηση: 
Γραφείο Προµηθειών 

  
 

 

   Ιωάννης Καλαφατέλης  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 28/13 

Απόφαση Οικ. Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για τον επαναληπτικό 

διαγωνισµό: «Προµήθεια νέων και συντήρηση υπαρχόντων κλιµατιστικών 

µονάδων και προµήθεια ψύκτη πόσιµου νερού»  προϋπολογισµού 

δαπάνης 1.353,00  € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Οκτωβρίου 

2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ.  

33715/07-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη 

από τους: 

 

• Εξάρχου Αλεξάνδρα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

(αντικαθιστά το τακτικό µέλος – Νίκα ∆ήµητρα) 

• Βορριά Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

• Κανλή Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για 

τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της 

διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 09:30, 

κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις 

προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δεν προσήλθε κανείς 

ενδιαφερόµενος να καταθέσει φάκελο προσφοράς ενώπιον της επιτροπής. 

Επίσης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 

 



Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών, η Επιτροπή κλείνει το 

διαγωνισµό, συντάσσει και υπογράφει το παρόν πρακτικό σε τρία (3) 

αντίγραφα. 

 

 

 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Εξάρχου Αλεξάνδρα 1) Βορριά Μαρία 

 

2) Κανλή Ειρήνη 

 


