
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 79/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 7
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 6-3-2014 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Κήρυξη του ανοιχτού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» ως 

άγονου και επανάληψη του µε τους ίδιους όρους. 

  

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 6η του µηνός Μαρτίου 2014 και ώρα 11.30 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 12975/28-2-2014  
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Χλιάρα Παναγιώτα 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 

στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 12384/26-2-2014 έγγραφο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  
το οποίο λέει τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  Κήρυξη του ανοικτού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» ως άγονου και επανάληψη του µε 

τους ίδιους όρους 

 

 



 
 

   
  

 

 

               Σας  αποστέλλουµε το Πρακτικό του ανοικτού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

για την «Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» στον οποίο δεν 

κατατέθηκε καµία προσφορά και παρακαλούµε για την κήρυξή του ως άγονου και 

την  επανάληψη  εκ νέου του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους της αρχικής 

διακήρυξης. 

          Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.  

 

Στη συνέχεια σας διαβάζω το Πρακτικό του διαγωνισµού που έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

 

∆ηµόσιος Ανοικτός Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 
για την 

«Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» 

 

 

            Στη ∆ράµα σήµερα 26 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., οι   

υπογράφοντες: 

 

       1) Ιωάννα Κωνσταντινίδου  

2) Ιωάννης Λαζαρίδης   

3) Αλεξάνδρα Καρακασίδου 

 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Προµηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού της «Προµήθειας 

Φαρµάκων και Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» για το 2014, σύµφωνα µε  την υπ΄ 

αριθµ. 40/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του 

διαγωνισµού  παρουσία και του  Προϊσταµένου του  Τµήµατος Προµηθειών, Μελιάδη 

Μιλτιάδη,  για την υποβοήθηση της διεξαγωγής της διαδικασίας.  

            Στις 10:00 π.µ., καθορισµένη ώρα για την διεξαγωγή του διαγωνισµού,  δεν 

προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος προµηθευτής µε αποτέλεσµα να µη παραλάβουµε 

καµία προσφορά.     

           Μετά από τα παραπάνω  

 

Εισηγούµεθα Οµόφωνα 

 

 

1. Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια Φαρµάκων και 

Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού», λόγω µη προσέλευσης προµηθευτή και 

κατάθεσης προσφοράς από µέρους του. 

2. Να επαναληφθεί εκ νέου ο διαγωνισµός µε τους ίδιους όρους της αρχικής 

διακήρυξης. 

3. Να οριστεί ως επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού η αρχική η οποία διεξήγαγε  το 

διαγωνισµό και η οποία ορίστηκε µε την  υπ΄ αριθµ. 40/2014 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.   
     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,   
έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας 



 
 

   
  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 
1.Κατακυρώνει  το  πρακτικό  του  διαγωνισµού  για την «Προµήθεια 

Φαρµάκων και Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» και κηρύσσει  τον 

διαγωνισµό ως άγονο  λόγω µη προσέλευσης προµηθευτή και κατάθεσης 

προσφοράς από µέρους του . 

2. Την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους της αρχικής 

διακήρυξης. 

3.Ορίζει  ως επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού την ίδια επιτροπή η οποία 

διεξήγαγε  το διαγωνισµό και η οποία ορίστηκε µε την  υπ΄ αριθµ. 40/2014 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 4. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
∆ράµας. 
 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 79/2014 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


