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Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την «Προµήθεια ιατρικού, 
φυσιοθεραπευτικού και λοιπού εξοπλισµού» στο πλαίσιο του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
“PRE-E-HEALTH” . Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 
 
 Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4η Σεπτεµβρίου ηµέρα  
Τρίτη  του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ.  13055/31- 8-2012 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.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν: 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ), Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος, στ)Σουσλόγλου Νικόλαος, 
µέλος ζ)  Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, µέλος 
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ.   θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι 
µε την µε αριθµό 153/2012 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια ιατρικού, φυσιοθεραπευτικού και λοιπού 
εξοπλισµού» στο πλαίσιο του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ “PRE-E-HEALTH” µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά και ενδεικτικό προϋπολογισµό 331.225,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.23% και µε την µε αριθµό 105/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης. 
Στις 26/0602012, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν τρεις προσφορές από τις 
εξής εταιρείες: 
• Γ.ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
• MEDWORKS Ε.Π.Ε. 
• ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Η εταιρεία Γ.ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατέθεσε προσφορά για την οµάδα ειδών Α 
(φυσιοθεραπευτικός εξοπλισµός), η εταιρεία MEDWORKS Ε.Π.Ε. για την οµάδα ειδών Β 
(ιατρικός εξοπλισµός) ενώ η εταιρεία του κ.∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ για την οµάδα ειδών Γ 
(εξοπλισµός πληροφορικής). 
Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στα διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, 



προµηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005.» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007). 
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.11389/93 (ΦΕΚ Β΄185/23-3-1993) περί ενιαίου 
κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων». 
5. Την υπ’ αριθµ.728/2012 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 
6. Τις τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
7. Το από 3/8/2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 
8. Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.1 της υπ’ αριθµ.11389/93 
Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο 
ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (Ηχώ των ∆ηµοπρασιών, ∆ηµοπρασιών 
& Πλειστηριασµών, Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία και Αγγελιοφόρος της Κυριακής). 
Επίσης είχε δηµοσιευθεί στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο καθώς και είχε αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
9. Τις τεχνικές προσφορές οι οποίες αξιολογήθηκαν ως εξής: 
Γ. Χριστοφιλόπουλος Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ =  
(Α’ ΟΜΑ∆Α Χ 0,6) + (Β’ ΟΜΑ∆Α Χ 0,4) � (100,37Χ0,6)+(105Χ0,4) � 102,22 
Medworks Ε.Π.Ε. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ =  
(Α’ ΟΜΑ∆Α Χ 0,6) + (Β’ ΟΜΑ∆Α Χ 0,4) � (100,18Χ0,6)+(105Χ0,4) � 102,11 
Αθανάσιος Π. ∆ερµεντζόπουλος 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = (Α’ ΟΜΑ∆Α Χ 0,6) + (Β’ ΟΜΑ∆Α Χ 0,4) � 
(101,54Χ0,6)+(105Χ0,4) � 102,92  
10.Τις οικονοµικές προσφορές που κατατέθηκαν και είχαν ως εξής: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΟΜΑ∆Α 
ΕΙ∆ΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 
Γ Χριστοφιλόπουλος Α.Ε. 103.618 € 127.450,14 € 
Medworks Ε.Π.Ε. 143.720 € 176.775,60 € 
Αθανάσιος Π.∆ερµεντζόπουλος 14.873 € 18.293,79 € 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
1. Να εγκρίνει το από 3/8/2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 
2. Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε ανάθεση της προµήθειας της Οµάδας Α 
στην εταιρεία Γ.Χριστοφιλόπουλος Α.Ε., της Οµάδας Β στην εταιρεία Medworks Ε.Π.Ε. και της 
εταιρείας Αθανάσιος Π.∆ερµεντζόπουλος για την προµήθεια της Οµάδας Γ.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το από 3/8/2012 πρακτικό της επιτροπής 
αξιολόγησης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                   Οµόφωνα  



Α). Εγκρίνει το από 3/8/2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την «Προµήθεια 
ιατρικού, φυσιοθεραπευτικού και λοιπού εξοπλισµού» στο πλαίσιο του έργου: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ “PRE-E-HEALTH” .. 
 
Β). Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε ανάθεση της προµήθειας της 
Οµάδας Α στην εταιρεία Γ.Χριστοφιλόπουλος Α.Ε., της Οµάδας Β στην εταιρεία Medworks 
Ε.Π.Ε. και της εταιρείας Αθανάσιος Π.∆ερµεντζόπουλος για την προµήθεια της Οµάδας Γ. 
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

              
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   175/2012 
 

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

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  4 – 9 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


