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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ :1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», προϋπολογισµού 
12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Συνέχιση της διαδικασίας µε απ’ ευθείας 
ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο  για την  ανάδειξη αναδόχου για την  «Προµήθεια 
συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», προϋπολογισµού 12.195,12€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη. 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

2) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’)  

3) Την υπ’ αριθµ. 82/28-04-2015  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της 

προµήθειας. 

4)  Την 399/ 08-12-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η διάθεση 

πίστωσης του ποσού των 15.000,00€ σε βάρος του Κ.Α  10.7134.0004 µε  τίτλο «Προµήθεια 

συστήµατος αντιγράφων ασφαλείας (backup)» Προϋπολογισµού 2015  β) οι από 30/11/2015 

Τεχνικές Προδιαγραφές  του Τµήµατος Προγραµµατισµού  Οργάνωσης , Πληροφορικής & 

∆ιαφάνειας γ)  οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup)». 

5) Την 21/ 07-03-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν :α) Το πρακτικό 

(14-01-2016), της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για «Προµήθεια 

συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)».και β)  επανάληψη του πρόχειρου 

διαγωνισµού για «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», συνολικού 
προϋπολογισµού 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους 
όρους διακήρυξης.  

6) Την 172/ 07-06-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η  
«Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 21,155,158, 159, 160,163 /2016 Αποφάσεων Ο.Ε. λόγω αύξησης 
συντελεστών ΦΠΑ».  

7) Την υπ ’αριθµ 210/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν  :α) το 
πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για «Προµήθεια συστήµατος 
τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)» προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ  β) η  επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια συστήµατος τήρησης 
αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)» προϋπολογισµού 12.195,12€  µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους 
όρους διακήρυξης  

8) Το Πρακτικό (21-7-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του 
φακέλου για τη διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης και 
αφού ήρθε η ώρα έναρξης του διαγωνισµού (ήτοι 9:30 πµ), κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να 
προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.Στην επιτροπή παραδόθηκε σφραγισµένος 
φάκελος για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό από την εταιρία Msystems Ε.Π.Ε., ο οποίος είχε 
κατατεθεί εµπρόθεσµα στο Γρ. Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, µε αρ. πρωτ. 20434/19-7-2016.Εντός του 
χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δε προσήλθε κανείς άλλος  ενδιαφερόµενος για υποβολή 
προσφοράς.Στις 10:00 πµ, η Επιτροπή κήρυξε την λήξη της αποδοχής προσφορών και σύµφωνα µε 
τη διακήρυξη προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του συµµετέχοντα 
“Msystems Ε.Π.Ε.” και στην καταγραφή των δικαιολογητικών που υπέβαλε. Μετά την καταγραφή 



των δικαιολογητικών η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχό τους, κατά τον οποίο προέκυψε ότι ο 
παραπάνω ενδιαφερόµενος κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει υπεύθυνα τα εξής: - 
µέχρι και την 21/06/2016 δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και δεν 
έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ.- λάβαµε γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής προσφοράς, 
τους αποδεχόµαστε και υιοθετούµε αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα- α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για 
πτώχευση.  β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.  γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. Όµως 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη, ζητείται επί ποινή αποκλεισµού η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην 
οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν υφίστανται νοµικοί 
περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από 
διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ. Επίσης η Επιτροπή παρατήρησε ότι η ηµεροµηνία υπογραφής 
της υπεύθυνης δήλωσης είναι η 20/6/2016, οπότε και σε ότι αφορά το τρίτο σκέλος αυτής (α. ∆εν 
κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. γ. ∆εν τελεί υπό 
εκκαθάριση.), ο ενδιαφερόµενος δηλώνει τα παραπάνω στις 20/6/2017 και όχι κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς. Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή αποφάσισε να αποκλείσει τον 
συµµετέχοντα “Msystems Ε.Π.Ε.” από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κατόπιν των 
παραπάνω, ο  διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος…»  
 

Λαµβάνοντας  υπ’ όψιν  τα  ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής 

για: 

1.- Την έγκριση του Πρακτικού (21-07-2016),  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού, όπου κηρύσσεται Άγονος ο ∆ιαγωνισµός 
 
2.- Τη συνέχιση της διαδικασίας µε απ’ ευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο  για την  ανάδειξη 
αναδόχου για την :«Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», 
προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. µε την ίδια µελέτη  
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

   
ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: Το πρακτικό 21-7-
2016 του διαγωνισµού της 21Ης 
Ιουλίου 2016 
Eσωτ. ∆ιανοµή 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
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Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 63/2016 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου για την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης 

αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», προϋπολογισµού δαπάνης 12.195,12€ µη 

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ. 

 

 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα 21 Ιουλίου 2016, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 9:30, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 19929/14-7-2016 έγγραφη πρόσκληση της 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, 

αποτελούµενη από τους: 

 

1. Τσέλιο Παναγιώτη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο,  

2. Κανλή Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Τακτικό Μέλος και  

3. Παπαδόπουλο Απόστολο, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος. 

 

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

ανωτέρω διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης του 

διαγωνισµού (ήτοι 9:30 πµ), κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις 

προσφορές τους. 

 

Στην επιτροπή παραδόθηκε σφραγισµένος φάκελος για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό από την 

εταιρία Msystems Ε.Π.Ε., ο οποίος είχε κατατεθεί εµπρόθεσµα στο Γρ. Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, µε αρ. 

πρωτ. 20434/19-7-2016. 

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δε προσήλθε κανείς άλλος  ενδιαφερόµενος για 

υποβολή προσφοράς. 

 

Στις 10:00 πµ, η Επιτροπή κήρυξε την λήξη της αποδοχής προσφορών και σύµφωνα µε τη 

διακήρυξη προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του συµµετέχοντα “Msystems 

Ε.Π.Ε.” και στην καταγραφή των δικαιολογητικών που υπέβαλε. Μετά την καταγραφή των 

δικαιολογητικών η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχό τους, κατά τον οποίο προέκυψε ότι ο παραπάνω 

ενδιαφερόµενος κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει υπεύθυνα τα εξής:  

- µέχρι και την 21/06/2016 δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και 

δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ. 

- λάβαµε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και 

της τεχνικής προσφοράς, τους αποδεχόµαστε και υιοθετούµε αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 

- α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 



  β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 

  γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 

 

Όµως σύµφωνα µε τη διακήρυξη, ζητείται επί ποινή αποκλεισµού η κατάθεση υπεύθυνης 

δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν υφίστανται 

νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από 

διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ. 

 

Επίσης η Επιτροπή παρατήρησε ότι η ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης είναι η 

20/6/2016, οπότε και σε ότι αφορά το τρίτο σκέλος αυτής (α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. β. 

∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση.), ο ενδιαφερόµενος δηλώνει τα 

παραπάνω στις 20/6/2017 και όχι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 

 

 Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή αποφάσισε να αποκλείσει τον συµµετέχοντα “Msystems 

Ε.Π.Ε.” από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

 

Κατόπιν των παραπάνω, ο  διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος.  

 

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

 

Ο Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

Τσέλιος  Παναγιώτης 1) Κανλή Ειρήνη 

 

2) Παπαδόπουλος Απόστολος 

 

 
 
 
 
 
 
 


