
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ας-3-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..48/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4η/2-3-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2α Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..5502/24-2-2017.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΚΟΥΒΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ για  ζηµιά  που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της  από 
πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστησαν τα ελαστικών του ΙΧΕ αυτ/του της  
από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων µετά από την 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του 
Κ.Α.: 15.6471.0002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση 
της υπηρεσίας: «προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων 
προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)» . 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε 
∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του 
προγράµµατος "Summer Camp ∆ιονύσου 2017" στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού  ο.ε.  2017, για 
δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες» . 
� ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την 

προµήθεια φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
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φορέων του. 2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο φαρµακείο ∆. 
ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ   µε ποσό προσφοράς  49.877,94€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ» . 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού Νο.1  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου ∆ιονύσου» 
προϋπολογισµού  ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου  
ΦΠΑ 24% και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. ∆ηµοτζίκη Βύρωνα περί καταβολής αποζηµίωσης για  
βλάβη του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Χαρτζανιώτη Μαγδαληνής για καταβολή αποζηµίωσης 
λόγω καταστροφής του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αλλαγή ως προς το όνοµα του υπολόγου του χρηµατικού εντάλµατος,  
στη µε αρ. 18/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Επείγουσα Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών – 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Μεταφορά Ογκωδών 
Απορριµµάτων». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.349,90 € ως 
συµµετοχή   για την πληρωµή του 3ου λογαριασµού και ποσού 1.111,70€ ως 
συµµετοχή για την πληρωµή του 4ου  λογαριασµού της µελέτης «Υδραυλικές – 
Περιβαλλοντικές Μελέτες στην υπό Πολεοδόµηση περιοχή της Κοινότητας 
Ροδόπολης», συµβατικής αµοιβής 200.260,20 € συµπερ. ΦΠΑ». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Καγιαλή Ελπίδα    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος  
 
Το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά τη ψήφιση του τελευταίου θέµατος. 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..48/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την 

προµήθεια φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
φορέων του. 2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο φαρµακείο ∆. 
ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ   µε ποσό προσφοράς  49.877,94€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ» . 
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Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την 

παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 
του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Την 69/20.04.2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας . 

5. Την υπ΄ αριθ. 26/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου 
που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της  διακήρυξης. 

6. Την υπ’ αριθ. 330/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν: η δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης ποσού 50.998,21Ευρώ (η οποία 
αφορά τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας των σχετικών ειδών για τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου) και συγκεκριµένα  µε χρέωση α) 33.998,70€  σε βάρος του 
Κ.Α. 10.6631  µε ονοµασία «Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού » 
και 16.999,51€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6631  µε ονοµασία «Προµήθεια 
Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού »   β) η υπ΄ αριθ. 26/2016 µελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισµού. 

7.  Την µε αρ. 38/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού και 
παραφαρµακευτικού υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού προϋπολογισµού 
1931,10 € συµ/νου ΦΠΑ 

8. Την µε αρ. 83/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού και 
παραφαρµακευτικού υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού προϋπολογισµού 
4363,12 € συµ/νου ΦΠΑ, 

9. Την µε αρ. 28/2016 απόφαση του ΝΠ ΕΣΤΙΑ για την αναγκαιότητα προµήθειας 
φαρµάκων και λοιπού αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τα παραρτήµατα των 
Παιδικών Σταθµών και των ΚΑΠΗ, συνολικού προϋπολογισµού 1824,91 € 
συµ/νου ΦΠΑ 

 
10. Το από 10.01.2017 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 

63/2016 (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 υπ’αριθµ. πρωτ. 
35066/15-12-2016 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης, κάλεσε τους 
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

 
Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα: 
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1. H προσφορά  του φαρµακείου ∆. Ντογραµατζής µε αρ. πρωτ. 35951/27-12-2016 
2. H προσφορά  του φαρµακείου Ελ. Μουσουράκη-Συνατσάκη µε αρ. πρωτ. 488/05-
01-2017 
 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι δικαιολογητικών 
συµµετοχής των ανωτέρω συµµετεχόντων ήταν πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των 
τεχνικών προσφορών  για την προµήθεια των ειδών: 
 
 
ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΟΜΑ∆Α 

Α 1.∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 

 1.1 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 1.2 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 2.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 2.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Β ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

 1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 1.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Γ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

 1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 1.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

∆ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 1. ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

 1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 2. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 2.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 2.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 2.3 ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ε ΝΠ∆∆ "ΕΣΤΙΑ" 

 1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 1.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

των συµµετεχόντων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο και 
διαπιστώθηκε ότι συµµετέχουν σε όλες τις παραπάνω οµάδες ειδών και τα 
δικαιολογητικά τους είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.   
Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων:  
 
1. Φαρµακείο ∆. Ντογραµατζή  
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2. Φαρµακείο Ελ. Μουσουράκη-Συνατσάκη  
 
 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1) τις διατάξεις του Ν.4412/16  
 
2) τις προσφορές των προµηθευτών, όπως αυτές ελέγχθηκαν ανά οµάδα ειδών και 
φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 1:  
 
 
 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ 
∆. 

ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ-
ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ ΕΛ. 
 

Α 1.∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ       

  1.1 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 9.829,75 7.623,00 9.447,25 

  1.2 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5.131,10 4.731,27 5.124,79 

  
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ       

  2.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 624,35 581,56 612,85 

  2.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.414,30 1.016,67 1.280,40 

Β 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ       

  1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.178,81 1.073,82 1.173,41 

  1.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3.184,12 2.489,99 2.947,37 

Γ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ       

  1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 425,36 368,35 366,02 

  1.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.505,61 1.090,47 1.406,60 

∆ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ       

  1. ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ       

  
1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ & 
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.955,00 1.390,35 1.955,00 

  2. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ       

  2.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 10.974,75 10.216,51 11.221,65 

  2.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 9.860,65 6.634,69 8950,45 

  2.3 ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11.208,30 11.194,23 10.483,80 

Ε ΝΠ∆∆ "ΕΣΤΙΑ"       

  1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 511,55 447,21 507,49 

  1.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.312,72 1.019,82 1.205,40 

  ΣΥΝΟΛΟ 59.116,37 49.877,94 56.682,48 
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3) το άρθρο 7 της διακήρυξης- κριτήρια ανάθεσης ∆ιαγωνισµού όπως φαίνονται στον 
πίνακα 2 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ-

ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

Κ1 0,5 100 100 

Κ2 0,2 100 100 

Κ3 0,2 100 100 

Κ4 0,1 100 100 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Α)   100 100 
  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ-
ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 59.116,37 49.877,94 56.682,48 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (Β)   0,8437 0,9588 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (B)/  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Α) 

  0,0084 0,0096 

 
  

κρίνει  προσωρινό µειοδότη το φαρµακείο ∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ λόγω του ότι η 
προσφορά του ήταν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη για την προµήθεια 
του συνόλου των ειδών…» 
 
11. Την υπ’αριθ. Πρωτ.  913/11.01.2017 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης στο φαρµακείο ∆ηµ. Β.  Ντογραµατζής  ΑΦΜ 050771484 ∆ΟΥ 
Παλλήνης  

 
12. Το από 14.02.2017 Πρακτικό Κατακύρωσης ∆ικαιολογητικών  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 63/2016 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «… Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα µέλη, 
λαµβάνοντας υπόψη το Ν. 4412/2016, την υπ’αριθ. 35066/15-12-2016 διακήρυξη 
και τον υπ’αριθµ.35951/27-12-2016 φάκελο προσφοράς του φαρµακείου ∆. 
Ντογραµατζής, προέβησαν στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης. 
Κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν την πληρότητα και εγκυρότητα τους και προτείνουν 
στη νΟικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση για την προµήθεια των ειδών του ως 
άνω διαγωνισµού:  
στο φαρµακείο ∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ λόγω του ότι η προσφορά του ήταν η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη για την προµήθεια του συνόλου των ειδών. 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό…» 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 
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1.- Την έγκριση των από 10.01.2017 & 14.02.2017  Πρακτικών   της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

 
2.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακολούθως : 

α) την οµάδα Α (Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-
Πολιτισµού & Αθλητισµού) & την οµάδα ∆ ( Υπηρεσίες ∆ήµου) : Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό για το ∆ηµοτικό Πολυιατρείο, Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό  για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»,Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό για τα οχήµατα υπηρεσιών του ∆ήµου, για τους χώρους 
εργασίας και εµβόλια προσωπικού  ,µε έκπτωση έναντι του προϋπολογισµού 14,9% 
και µέχρι το ποσό των 39.169,39€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ   , στο φαρµακείο 
∆ηµ. Β.  Ντογραµατζής   

β) την οµάδα Β (Α/Βάθµια Επιτροπή Σχολικών Μονάδων): Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό, µε έκπτωση έναντι του προϋπολογισµού 18,3% και µέχρι 
το ποσό των 3.089,44€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ   , στο φαρµακείο ∆ηµ. Β.  
Ντογραµατζής   

γ) την οµάδα Γ (Β/Βάθµια Επιτροπή Σχολικών Μονάδων): Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό, µε έκπτωση έναντι του προϋπολογισµού 24,5% και µέχρι 
το ποσό των 1.266,21€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ   , στο φαρµακείο ∆ηµ. Β.  
Ντογραµατζής   

δ) την οµάδα Ε (Ν.Π.∆.∆. «ΕΣΤΙΑ»): Φαρµακευτικό & Παραφαρµακευτικό 
Υλικό, µε έκπτωση έναντι του προϋπολογισµού 15,6% και µέχρι το ποσό των 
1.291,28 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ   , στο φαρµακείο ∆ηµ. Β.  Ντογραµατζής   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και 

ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
� Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
� Την 69/20.04.2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την υπ΄ αριθ. 26/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου 

που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της  διακήρυξης. 
� Την υπ’ αριθ. 330/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
�  Την µε αρ. 38/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου. 
� Την µε αρ. 83/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου. 
� Την µε αρ. 28/2016 απόφαση του ΝΠ ΕΣΤΙΑ  
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� Το από 10.01.2017 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� Την υπ’ αριθ. Πρωτ.  913/11.01.2017 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης . 
� Το από 14.02.2017 Πρακτικό Κατακύρωσης ∆ικαιολογητικών της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.- Εγκρίνει τα από 10.01.2017 & 14.02.2017 Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων του. 

 
2.- Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού και 

εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων του ως ακολούθως: 

α) την οµάδα Α (Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-
Πολιτισµού & Αθλητισµού) & την οµάδα ∆ ( Υπηρεσίες ∆ήµου) : Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό για το ∆ηµοτικό Πολυιατρείο, Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό  για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»,Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό για τα οχήµατα υπηρεσιών του ∆ήµου, για τους χώρους 
εργασίας και εµβόλια προσωπικού, µε έκπτωση έναντι του προϋπολογισµού 14,9% 
και µέχρι το ποσό των €39.169,39 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στο φαρµακείο 
∆ηµ. Β.  Ντογραµατζής.   

β) την οµάδα Β (Α/Βάθµια Επιτροπή Σχολικών Μονάδων): Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό, µε έκπτωση έναντι του προϋπολογισµού 18,3% και µέχρι 
το ποσό των 3.089,44€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στο φαρµακείο ∆ηµ. Β.  
Ντογραµατζής.   

γ) την οµάδα Γ (Β/Βάθµια Επιτροπή Σχολικών Μονάδων): Φαρµακευτικό & 
Παραφαρµακευτικό Υλικό, µε έκπτωση έναντι του προϋπολογισµού 24,5% και µέχρι 
το ποσό των 1.266,21€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στο φαρµακείο ∆ηµ. Β.  
Ντογραµατζής.   

δ) την οµάδα Ε (Ν.Π.∆.∆. «ΕΣΤΙΑ»): Φαρµακευτικό & Παραφαρµακευτικό 
Υλικό, µε έκπτωση έναντι του προϋπολογισµού 15,6% και µέχρι το ποσό των 
1.291,28 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ   , στο φαρµακείο ∆ηµ. Β.  Ντογραµατζής.   

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Καγιαλή Ελπίδα 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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