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Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση «∆ηµιουργίας portal, 
προµήθειας ενηµερωτικών εντύπων και φακέλων και διοργάνωση ηµερίδας» 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 15α του µήνα Απρίλη του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9η πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 5766/11-4-2013 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). Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες 
ήταν:  
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β), Καραλιόπουλος Σωτήρης, δ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε) Μεζίκης 
Βασίλειος,  µέλος στ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος ζ) , Λεµονίδου ∆έσποινα.   
 
Απόντες: Σουσλόγλου Νικόλαος, Σιώπης Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ.  θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των µελών ότι µε την µε αριθµό 28/2013 απόφαση 
δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την «∆ηµιουργία portal, 
προµήθειας ενηµερωτικών εντύπων και φακέλων και διοργάνωση ηµερίδας» 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 χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό 
προϋπολογισµό 20.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23% και µε την µε αριθµό 42/2013 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης. 
Στις 11/04/2013, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν τρεις προσφορές από τις εξής 
εταιρείες: 
• Next Com Α.Ε. 
• ∆. Γιάννος & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
• Παλµός Ανάλυσις Ε.Π.Ε. 

 
Σύµφωνα µε το πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η εταιρεία PALMOS ANALYSIS 
Ε.Π.Ε. είχε την οικονοµικότερη προσφορά.  
 
Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων». 
3. Την υπ’ αριθµ.522/2013 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 



4. Τις τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
5. Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί όπως ορίζει η σχετική 

νοµοθεσία ενώ αναρτήθηκε και για τουλάχιστον 15 ηµέρες στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
∆ήµου µας. 

 
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 11/04/2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 

Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αναθέτοντας στην εταιρεία PALMOS ANALYSIS 
Ε.Π.Ε. τη «∆ηµιουργία portal, προµήθεια ενηµερωτικών εντύπων και φακέλων και διοργάνωση 
ηµερίδας» στο πλαίσιο του έργου PRE-E-HEALTH.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την  υπ’ αριθ. 28/2013 απόφαση του ∆.Σ. και την υπ’ αριθ. 
42/2013 απόφαση της Ο.Ε. το από 11/04/2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                         Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει το από 11/04/2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση του 

προγράµµατος «∆ηµιουργίας portal, προµήθειας ενηµερωτικών εντύπων και φακέλων και 

διοργάνωση ηµερίδας» 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). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού αναθέτοντας στην εταιρεία PALMOS 
ANALYSIS Ε.Π.Ε. τη «∆ηµιουργία portal, προµήθεια ενηµερωτικών εντύπων και φακέλων και 
διοργάνωση ηµερίδας» στο πλαίσιο του έργου PRE-E-HEALTH. 
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 

 
                                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  61/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
   
Αποστολίδου Μαρία 
                                                        Αµπελόκηποι  16/4/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 
 
 


