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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού  για τη «Προµήθεια ιατρικού & φαρµακευτικού 
εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου» και 
λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
Με την υπ αριθ 106/16-4-2014 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της «Προµήθεια ιατρικού & φαρµακευτικού εξοπλισµού για τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου» µε την διαγωνιστική διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισµού.       

Με την υπ’ αριθµ. 215/2-6-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής : α) 
εγκρίθηκε η δαπάνη για την «Προµήθεια ιατρικού & φαρµακευτικού εξοπλισµού 
για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου», η διάθεση της πίστωσης 
ποσού 25.000,00 σε βάρος του Κ.Α: 15.7135.0004 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων,  β)  εγκρίθηκε  η  υπ΄ 
αριθµ. 11/2014  µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας  και οι όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου  διαγωνισµού. 

 
Με την υπ αριθµ. 19829/1353/16.06.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 

προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 25.06.2014 
 
     Την Πέµπτη 25.06.2014 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια ιατρικού & φαρµακευτικού 
εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου», που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 85/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο 
πάνω προµήθειας,  
 
  Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και µέχρι το πέρας της προθεσµίας 
επίδοσης προσφορών δεν προσήλθε ουδείς  να καταθέσει φάκελο προσφοράς. 
Υπήρχαν, όµως κατατεθειµένες στο πρωτόκολλο οι ακόλουθες προσφορές: 
 

• Η αριθµ. πρωτ. 20994/24.06.2014 προσφορά της εταιρίας Παπαποστόλου 

ΕΠΕ  

• Η αριθµ. πρωτ. 21089/24.06.2014 προσφορά της εταιρίας PALMOS AE 

 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε∆) συνέταξε Πρακτικό Νο1 στις 25.06.2014 το 
οποίο  αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο οι 
φάκελοι των ανωτέρω εταιριών αµφότερα δεν ανταποκρίνονταν µε τους όρους της 



διακήρυξης, καθώς το ποσό της εγγυητικής επιστολής υπολειπόταν του αναγκαίου 
ποσού,  αναλυτικά το σκεπτικό της Επιτροπής αναπτύσσεται στο Πρακτικό Νο1. Ως 
εκ τούτου προτείνεται ο αποκλεισµός των συµµετεχόντων   
   
 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το 
αριθµ.21274/25.06.2014 έγγραφο και δε κατατέθηκαν ενστάσεις.  
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το 
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  1.-Η έγκριση του  από 25-06-2014 Πρακτικού Νο1 της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού και αξιολόγησης . 
  2.- Η  επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού µε την ίδια µελέτη  και τους ίδιους 
όρους. 
 
Συν. Το από 25-06-2014 Πρακτικό Νο1 του εν λόγω διαγωνισµού 

 
  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 85/2014 

Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια ιατρικού 

και φαρµακευτικού εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου» 

συνολικής δαπάνης 24.504,70 µε ΦΠΑ. 

 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 25 Ιουνίου 2014, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 

ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ.  19838/16-06-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 

 

Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 

Βορριά Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Κωνσταντίνου Στυλιανή, 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 υπ΄άριθµ πρωτ 

19529/1353/16-06-2014 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης, κάλεσε τους 

ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δε προσήλθε κανείς .   

 

Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα οι εξής  προσφορές : 

1. PALMOS A.E ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ µε Αριθµ Πρωτ 21089/24-06-2014 

2. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ µε Αριθµ Πρωτ 

20994/24-06-2014 

 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 

ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :  Οι φάκελοι των 

εταιρειών  1. PALMOS A.E ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ  & 2. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ  ΚΕΝΤΡΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ δεν ήταν σύµφωνοι µε τους όρους της υπ’ άριθµ 

19529/1353/16-06-2014 διακήρυξης. 

  Συγκεκριµένα : Οι εγγυητικές επιστολές των αναφεροµένων εκδόθηκαν µε 

ποσό 700,00 € έκαστη αντί του υποχρεωτικού ποσού των  1.225,24 € που 

αντιστοιχεί στο 5% του προϋπολογισµού της προµήθειας 24.504,70 € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  ,σύµφωνα µε το άρθρο Β.2. της διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο Α.3.1 της διακήρυξης η εγγύηση συµµετοχής 

συµπεριλαµβάνεται στα επί ποινή αποκλεισµού δικαιολογητικά.  

Ως εκ τούτου, η Ε.∆. προτείνει τον αποκλεισµό των  συµµετεχόντων στον 

πρόχειρο διαγωνισµό. 



Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα  Βορριά Μαρία 

 

Κωνσταντίνου Στυλιανή 

Συνηµµέν

α: 

Πίνακας 1 Συµµετεχόντων  

 Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 

 

 


