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Θέµα: Ακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού, Τροποποίηση των όρων διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών καΙ επανάληψη διαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια 
Ιατρικών Φακέλων» (PRE – E – HEALTH). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 3η ∆εκεµβρίου ηµέρα  
∆ευτέρα  του έτους 2012 και ώρα 9η π µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ.17425/29-11-2012 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) Κατσαρός Ιωάννης 
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των 
µελών ότι µε την µε αριθµό 248/2012 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια λογισµικού και υπηρεσιών 
ιατρικού φακέλου» 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 84.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23% και µε την µε αριθµό 
159/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο 
ενδεικτικός προϋπολογισµός και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης. 
Στις 12/11/2012, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν δύο προσφορές από τις 
εξής εταιρείες: 
• ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
• CARDISOFT A.E. 

 
Οι δύο εταιρείες κατέθεσαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής πλην όµως κατά την 
αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε καίριο σηµείο από την 
προσφορά της εταιρείας CARDISOFT A.E. Συγκεκριµένα η εταιρεία δεν παρουσίαζε καµία 
εγκατάσταση ανάλογου λογισµικού σε άλλον οργανισµό. 
Μετά την παραπάνω διαπίστωση η επιτροπή διαγωνισµών προτείνει την ακύρωση του 
διαγωνισµού ως άγονου καθώς δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισµός. Προτείνει επίσης την 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι 



δυνατή µεγαλύτερη συµµετοχή εταιρειών και να λειτουργήσει θετικά προς τον ∆ήµο µας ο 
ανταγωνισµός. 
 

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  
 
• Να εγκρίνει το από 12/11/2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµών. 
• Να ακυρώσει το διαγωνισµό κρίνοντας τον ως άγονο 
• να τροποποιήσει τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές  
• να επαναπροκηρύξει το σχετικό διαγωνισµό  
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 248/2012 απόφαση ∆.Σ. το 
από 12/11/2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµών    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                       Κατά πλειοψηφία 
Με την επιφύλαξη των Σάββα Αικατερίνης και Κατσαρού Ιωάννη. 
 
Α). Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια λογισµικού και 
υπηρεσιών ιατρικού φακέλου» 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” ακυρώνοντας το διαγωνισµό κρίνοντας τον ως άγονο.  
Β). Επαναπροκηρύσει τον ανωτέρω διαγωνισµό µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή µεγαλύτερη συµµετοχή εταιρειών και να 
λειτουργήσει θετικά προς τον ∆ήµο µας ο ανταγωνισµός..  
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

              
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   222/2012 
 

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

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  3 – 12 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


