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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Νο 32/13-11-2018
Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΑ ΚΑΤ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 18. Ακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός ορθοπαντογράφου
και επαναπροκήρυξή του με τις οριστικές, μετά από διαβούλευση, τεχνικές
προδιαγραφές (ΑΠ ΔΣ 964/09-11-2018)
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών τα εξής:
Η αρμόδια υπηρεσία με την εισήγηση ΔΣ 964/09-11-2018 σχετική εισήγησή της,
ενημερώνει ότι στις 30-10-2018 διενεργήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός 30/2018 για την
προμήθεια ενός Ορθοπαντογράφου, με τις τελικές τεχνικές προδιαγραφές που
προέκυψαν μετά από δημόσια διαβούλευση.
Ωστόσο, μετά το άνοιγμα των προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού,
διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης διέφεραν σε κάποια σημεία από
τις οριστικές τεχνικές προδιαγραφές που είχαν προκύψει από τη διαβούλευση (εκ
παραδρομής δεν είχαν μεταβληθεί), με αποτέλεσμα οι δυο συμμετέχουσες εταιρείες να
μην τις τηρούν.
Ως εκ τούτου, καλείται το ΔΣ να αποφασίσει την ακύρωση του συγκεκριμένου
διαγωνισμού και την άμεση επαναπροκήρυξή του, με τις οριστικές τεχνικές προδιαγραφές
όπως αυτές έχουν εγκριθεί με την απόφαση ΔΣ 18/05-06-2018, θέμα 13.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ΔΣ
ομόφωνα αποφασίζει:
Την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού 30/2018 προμήθειας ενός ορθοπαντογράφου,
λόγω της μη ορθής δημοσίευσης των τεχνικών προδιαγραφών,
και την άμεση
επαναπροκήρυξή του με τις οριστικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν
διαμορφωθεί μετά τη δημόσια διαβούλευση και έχουν εγκριθεί με την απόφαση ΔΣ 18/0506-2018, θέμα 13.
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Κηφισιά, 15/11/2018
Η Γραμματέας του ΔΣ
Ιωάννα Παπαδάτου
Συν.: η εισήγηση ΔΣ 964/09-11-2018 της υπηρεσίας
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