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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια συστήµατος 
τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)» », συνολικού προϋπολογισµού 15.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  
 

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 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) Το Πρακτικό (14-01-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού(που αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : « η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της 

όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε την αριθµ 

πρωτ 36385/2563/2015 διακήρυξη και αφού περατώθηκε ο χρόνος αναµονής κατάθεσης των 

προσφορών, ώρα 10:00π.µ., ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών. Στη 

συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δεν προσήλθε κανείς να 

καταθέσει φάκελο προσφοράς   
Κατά συνέπεια η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και κηρύσσει το 
διαγωνισµό ΑΓΟΝΟ. 

 

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

για: 

1.- Την έγκριση του πρακτικού (14-01-2016),  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού. 
2.- Την 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 
  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: Το πρακτικό 14-01-2016 του 
διαγωνισµού της 14ης Ιανουαρίου 2016 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 84 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης 
αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP) » , προϋπολογισµού δαπάνης  15.000,00 € µε 
ΦΠΑ 23% 
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 14η του µήνα Ιανουαρίου   του 
έτους 2016, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 09:30 π.µ. σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να 
προχωρήσει στη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια συστήµατος 
τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP) » 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

 Καρακάση Αναστασία,   Πρόεδρος     

 Αρβανίτη Βασιλική , τακτικό  µέλος 

 Θεοδοσιάδου Φωτεινή , τακτικό µέλος  

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού 
περατώθηκε ο χρόνος αναµονής κατάθεσης των προσφορών, ώρα 10:00π.µ., ανακοίνωσε τη 
λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εντός του 
χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δεν προσήλθε κανείς να καταθέσει φάκελο προσφοράς  
  
Κατά συνέπεια η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και κηρύσσει το 
διαγωνισµό ΑΓΟΝΟ. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα  

 

       Η Πρόεδρος        Τα µέλη  

        1) Αρβανίτη Βασιλική  

 

Καρακάση Αναστασία                                                            2) Θεοδοσιάδου Φωτεινή  

 
 


