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                                  Σελίδα 1 από 3
               Ελεγχόμενο Έγγραφο 

                Συντάσσεται από: Ελέγχεται από: Εγκρίθηκε από: 
 

 
 
 
 

 

 

 

	

Διαδικασία	
Πρακτικό	Επιτροπής	

	

 
 

Τροποποιήσεις 
 

Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 

1.0 
22-02-11  

1.1 01-09-16  
   

 
 
 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 
 

Κωδ.:Δ11 
Τροποποίηση: 1.1 

Ημερομηνία: 01-09-16
 
 

                                  Σελίδα 2 από 3
               Ελεγχόμενο Έγγραφο 

                Συντάσσεται από: Ελέγχεται από: Εγκρίθηκε από: 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
…………… €,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 
Στις …………… ημέρα ………….. και ώρα …………. πρωινή στη Γραμματεία της 
Οδοντιατρικής Σχολής, Α’ Υπόγειο, συνήλθε η επιτροπή του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού  που  ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. …../………… πράξη, για το άνοιγμα 
των προσφορών που έλαβαν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό.  
 
Τακτικά μέλη 
 
1. ……….. 
2. ……….. 
3. ……….. 
 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. ……….. 
 
Παρόντες ήταν : 
1. ……….. 
2. ……….. 
3. ………..  
Γραμματέας της επιτροπής ήταν ……………………. 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ : 
1…………. 
2…………. 
…………... 
 
H Eπιτροπή διενήργησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με το Π.Δ.118/07 
και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και διαπίστωσε τα εξής: 
Όλες οι παραπάνω εταιρείες προσκόμισαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά  
 Υπεύθυνη δήλωση, στην  οποία θα δηλώνεται ότι έχω λάβει γνώση των 

όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχομαι. 
 Απαραίτητο να φέρουν τη σήμανση CE των προϊόντων.  

 
Η επιτροπή μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αποφάσισε να 
κατακυρώσει το διαγωνισμό,  σύμφωνα με το συνημμένο συγκριτικό πίνακα 
τιμών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και τη χαμηλότερη τιμή, 
στους παρακάτω προμηθευτές ανά είδος ως εξής: 
 

1. ………………………………… 
 
 α/α (..) Υλικό………… 
Τιμή μονάδας …………. € χωρίς ΦΠΑ 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 
 

Κωδ.:Δ11 
Τροποποίηση: 1.1 

Ημερομηνία: 01-09-16
 
 

                                  Σελίδα 3 από 3
               Ελεγχόμενο Έγγραφο 

                Συντάσσεται από: Ελέγχεται από: Εγκρίθηκε από: 
 

… X …… μονάδες = ………… € 
Προϊόν: ……………… 
……………………………………. 
 

Συνολική Τιμή κατακύρωσης προμηθευτή:  …………………… με ΦΠΑ  
 

 
Για τα παρακάτω είδη : 
α/α (..)……………………….., δεν υπήρξε καμία προσφορά. 
 
Για τα παρακάτω είδη : 
α/α (..) …………… ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος, επειδή η τιμή των προσφορών ήταν 
μεγαλύτερη της ανώτατης τιμής του διαγωνισμού. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ …………… €,   
συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, για 
το οποίο θα υπογραφούν συμβάσεις, όπου προβλέπεται. 
 
Όλα τα είδη να έχουν ημερομηνία λήξεως μετά το ………. 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
α) Την προκήρυξη του διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. …../ημ/νια, πού  ορίζει ότι ο διαγωνισμός θα γίνει 
σύμφωνα με το Π.Δ.118/07. 
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 
Συμφωνούν με την κατακύρωση των ειδών. 
 
Θεσσαλονίκη …………                              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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