
 

 

 
                     ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                       ΩΡΑΘΟΚΑΣΡΟ,  5/8/2011  

                    ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ                      Απιθ. Ππωτοκόλλος : Δ.Τ.   

                 ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤ 

                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Πληπ.  Μπαλοηόγλος  Πολύμνια 

Σηλ. Γπαμμαηείαρ :  231330 4052 
                Email :  menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr 

 

14ορ ΠΙΝΑΚΑ τηρ από 2-9-2011 ΣΑΚΣΙΚΗ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

τηρ από 27 Ιοςνίος 011 

Α/Α Θέματορ  - Πεπιγπαυή θέματορ Απιθμ

όρ 

Απόυ. 

Πεπίληψη απόυασηρ 

ΘΕΜΑ  1ον Η.Δ.: Έγκπιζη (ηςπικά) 

ηος από 1.8.2011 ππακηικού ηηρ 

επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ 

διαγυνιζμών ππομηθειών, ζύμθυνα με 

ηο οποίο κηπύζζεηαι «συπίρ 

αποηέλεζμα» η διαδικαζία Ανοισηού 

διαγυνιζμού «για ηην ππομήθεια 

καςζίμυν κίνηζηρ – θέπμανζηρ  &  

λιπανηικών»,  λόγυ μη πποζέλεςζηρ 

ενδιαθεπομένυν . 
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 Ομόθυνα :  

Κηπύζζει «συπίρ αποηέλεζμα» ηο 

διαγυνιζμό πος διεξήσθη ζηιρ 1/8/2011 

για ηην ςπότη ππομήθεια, λόγυ μη 

πποζέλεςζηρ ενδιαθεπομένυν.  

    Παπαπέμπει ηο θέμα ζηο δημοηικό 

ζςμβούλιο,  για απεςθείαρ ανάθεζη με ηη 

διαδικαζία ηηρ διαππαγμάηεςζηρ,  συπίρ 

ηποποποίηζη ηυν απσικών όπυν ηηρ 

διακήπςξηρ  ηος διαγυνιζμού .  

ΘΕΜΑ  2ον Η.Δ.: Έγκπιζη (ηςπικά) 

ηος από 23.8.2011 ππακηικού ηηρ 

επιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ 

διαγυνιζμών ππομηθειών,  ζύμθυνα 

με ηο οποίο κηπύζζεηαι «συπίρ 

αποηέλεζμα» η διαδικαζία Ανοισηού 

διαγυνιζμού «για ηην ππομήθεια 

ελαζηικών επιζώηπυν για ηα οσήμαηα 

ηος Δήμος», λόγυ μη οπθόηηηαρ ηυν 

δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ ηυν 

ενδιαθεπομένυν.  
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Ομόθυνα: 

Κηπύζζει «συπίρ αποηέλεζμα» ηο 

διαγυνιζμό πος διεξήσθη ζηιρ 23/8/2011 

για ηην ςπότη ππομήθεια, λόγυ ηος όηι 

οι πποζθοπέρ πος ςποβλήθηκαν δεν ήηαν 

ζύμθυνερ με ηη διακήπςξη υρ πποκύπηει 

από ηο ππακηικό . 

Παπαπέμπει ηο θέμα ζηο δημοηικό 

ζςμβούλιο,  για απεςθείαρ ανάθεζη με ηη 

διαδικαζία ηηρ διαππαγμάηεςζηρ συπίρ 

ηποποποίηζη ηυν απσικών όπυν ηηρ 

διακήπςξηρ  ηος διαγυνιζμού .  

ΘΕΜΑ  3ον Η.Δ.: Έγκπιζη δαπάνηρ 

και διάθεζη πίζηυζηρ ποζού 627,30 € , 

για ηην εξαγοπά ενόρ 

θυηοανηιγπαθικού μησανήμαηορ 

μονηέλος 7228V-R XEROX,  για ηο 

οποίο έληξε η ζύμβαζη 

σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ leasing 
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Ομόθυνα Εγκπίνεηαι . 
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διάπκειαρ 4 εηών. Η δαπάνη βαπύνει 

ηον κ.α. 10/7133.1000 ηυν εξόδυν ηος 

πποϋπολογιζμού .  

ΘΕΜΑ  4ον Η.Δ. : Έγκπιζη δαπανών 

και διάθεζη πιζηώζευν υρ εξήρ :   

α’ ποζού 56.179,80 € ζε βάπορ ηος κ.α. 

20/6233.8001 για ηη μίζθυζη 

μησανημάηυν για επγαζίερ ζςνηήπηζηρ 

&  

β’ ποζού 69.185,25 € για έξοδα 

μεηαθοπάρ αγαθών – 

θοπηοεκθοπηυηικών ζε βάπορ ηος κ.α. 

20/6412.8000 .  (Σα παπαπάνυ ποζά 

αθοπούν  ππόσειπο διαγυνιζμό, ο 

οποίορ διεξήσθη ζηον ππώην Δήμο 

Καλλιθέαρ ). 
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Εγκπίνεηαι καηά πλειοτηθία 

μειοτηθούνηυν ηυν κ.κ. Μπάηος & 

Καπαζαββίδη . 

ΘΕΜΑ  5ον Η.Δ.: Έγκπιζη (ηςπικά) 

ηος ππακηικού ηηρ επιηποπήρ 

καηαλληλόηηηαρ, ζύμθυνα με ηο οποίο 

κηπύζζεηαι «συπίρ αποηέλεζμα» η 

διαδικαζία Ανοισηού πποθοπικού 

διαγυνιζμού μίζθυζηρ ακινήηος για ηη 

ζηέγαζη ηος 1ος και 2ος 

Νηπιαγυγείος Παλαιοκάζηπος με 

βάζη ηο Π.Δ/μα 270/81, διόηι οι 

ζςμμεηοσέρ ηυν ενδιαθεπομένυν δεν 

ήηαν ζύμθυνερ με ηη διακήπςξη .  
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Εγκπίνεηαι ομόθυνα ηο ππακηικό «συπίρ 

αποηέλεζμα», λόγυ ηος όηι οι πποζθοπέρ 

πος ςποβλήθηκαν δεν ήηαν ζύμθυνερ με 

ηη διακήπςξη, υρ πποκύπηει από ηο 

ππακηικό καηαλληλόηηηαρ ακινήηυν. 

 

ΘΕΜΑ  6ον Η.Δ.: Έγκπιζη όπυν 

δημοππαζίαρ με βάζη ηο Π.Δ/μα 

270/81, για ηη μίζθυζη καηάλληλος 

κηιπίος, καθώρ και αύλειος σώπος για 

ηα ζηέγαζη ηος 1ος και 2ος 

νηπιαγυγείος Παλαιοκάζηπος . 
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Εγκπίνονηαι Ομόθυνα.  

ΘΕΜΑ  7ον Η.Δ.: Εξέηαζη ένζηαζηρ 

ηηρ Κ/Ξ ΜΗΣΡΟΤ ΘΩΑΝΝΗ – 

ΜΑΡΘΑ ΜΘΥΑΗΛ - Έγκπιζη 

ππακηικού ηηρ επιηποπήρ διαγυνιζμού,  

μεηά από διεξαγυγή Ανοισηήρ 

δημοππαζίαρ για ηην επιλογή αναδόσος 

και ηην καηαζκεςή ηος έπγος με ηίηλο 

«Πποζθήκη αιθοςζών ζηο 2ο Λύκειο 

Ωπαιοκάζηπος», πποϋπολογιζμού 

485.000,00 € (T.M. 2/2011).  

Ανακήπςξη αναδόσος .  
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Εγκπίνονηαι καηά πλειοτηθία ηα 

ππακηικά ηηρ επιηποπήρ διαγυνιζμού υρ 

αςηά έσοςν .  

Αποππίπηεηαι η ένζηαζη ηηρ «Κ/Ξ 

ΜΗΣΡΟΤ  ΘΩΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ 

ΜΘΥΑΛΗΛ», υρ η ειζήγηζη ηηρ 

επιηποπήρ διαγυνιζμού . 

Ανακηπύζζεηαι ανάδοσορ ηος έπγος η 

εηαιπεία Κ/Ξ ΖΩΘΔΗ ΔΗΜΗΣΡΘΟ – 

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ - 

ΜΘΥΑΗΛ ΚΟΛΘΟΤΗ ΣΕΥΝΘΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ με έκπηυζη 

11% .ηην απόθαζη μειοτηθεί ο κ. 

Μπάηορ. 



ΘΕΜΑ 8ον Η.Δ.: Έγκπιζη δαπάνηρ 

και διάθεζη πίζηυζηρ  ποζού 

95.152,40 € από δικαζηικά έξοδα ζηο 

όνομα Πανηελίδη Νικολάος . 
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Εγκπίνεηαι ομόθυνα  

                                                                        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ως Προέδροσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 

 
 

ΑΡΑΜΑΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  
 

Α π ο δ ε ι κ η ι κ ό  Σ ο ι τ ο κ ό λ λ η ζ η ς  
 (14ος  ΠΙΝΑΚΑ ηης από 2/9/2011 Σακηικής  ζσνεδρίαζης  ηης Οικονομικής 

Επιηροπής ηοσ Δήμοσ Ωραιοκάζηροσ  
 
 

                  ήμερα ηην 5η ηοσ μήνα επηεμβρίοσ ηοσ έηοσς 2011 ημέρα ηης εβδομάδος  
Δεσηέρα, η σπογεγραμμένη  Μπαλοηόγλοσ Πολύμνια δημοηική σπάλληλος,  γραμμαηέας ηης 
Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ, ηοιτοκόλληζα ζηον πίνακα 
δημοζιεύζεων ηοσ Δημοηικού Καηαζηήμαηος ηο 14ο πίνακα ηης  από  2.9.2011 ηακηικής 
ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ.-                                 
 
                                                                   Οι μάρησρες:      
                                                        (ακολοσθούν σπογραθές)                                         
 
 
Η  σπογεγραμμένη 
 
Μπαλοηόγλοσ Πολύμνια                    1. Ανανιάδοσ Ελένη  
 
                                                             2.Σζεζμελή Ειρήνη  
 
 

 ( Ο πρωηόησπος πίνακας  θέρει σπογραθές όποσ απαιηείηαι ) 

 

 



Η δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (εμαηξεηηθή ή απεπζείαο αλάζεζε) ζπληζηά 

δηαδηθαζία πνπ απνθιίλεη από ηνλ θαλόλα ηεο αλάζεζεο ηωλ πξνκεζεηώλ θαηόπηλ 

δεκόζηνπ αλνηθηνύ ή θιεηζηνύ δηαγωληζκνύ θαη ωο εθ ηνύηνπ ρξήδεη πάληνηε 

εηδηθήο αηηηνινγίαο. (Πρ. VI Τμήμ. 58/2005, 91/2007,19/2009, ΣΤ' Κλιμ. 

205/2007) 

 

Σηελ πεξίπηωζε πνπ ε δηαδηθαζία ηωλ δηαπξαγκαηεύζεωλ επηιέγεηαη επεηδή 

καηαηώζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πξνεγνύκελνπ δηαγωληζκνύ (ιόγνο 1) ε απόθαζε 

ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ππνθαζίζηαηαη από ηελ απόθαζε ηεο 

δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία απνδέρεηαη ηε 

καηαίωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. (άρθρο 23 παρ.3 ΕΚΠΟΤΑ) 

αποηελεζμάηων προηγούμενοσ διαγωνιζμού (δελ ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο ή 

νη ππνβιεζείζεο θξίλνληαη απαξάδεθηεο  θιπ)  

Σηελ πεξίπηωζε πνπ ε δηαδηθαζία ηωλ δηαπξαγκαηεύζεωλ επηιέγεηαη επεηδή 

καηαηώζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πξνεγνύκελνπ δηαγωληζκνύ ε απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο απ' επζείαο 

αλάζεζεο ωο ηξόπνπ επηινγήο ηνπ αλαδόρνπ, ππνθαζίζηαηαη από ηελ απόθαζε ηεο 

δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία απνδέρεηαη ηε 

καηαίωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. (άρθρο 23 παρ.3 ΕΚΠΟΤΑ) 

 

Δειαδή ηεο ηειηθήο απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (βι. βήκα 4) γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, προηγείηαι ε απόθαζη ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο, ε 

νπνία δέρεηαη ηε γνωμοδόηηζη ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ γηα καηαίωζε ηωλ 

απνηειεζκάηωλ ηνπ πξώηνπ δηαγωληζκνύ θαη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη δελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

ζα επηιέγεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ωο ηξόπνο αλάζεζεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. (άρθρο 23 παρ.3 ΕΚΠΟΤΑ) 

- Είλαη λόκηκε ε απεπζείαο αλάζεζε, ύζηεξα από καηαίωζε ηνπ πξνεγεζέληνο 

ζρεηηθνύ δηαγωληζκνύ ιόγω κε ππνβνιήο ζε απηόλ θακηάο παξαδεθηήο 

πξνζθνξάο, ζύκθωλα κε ηε ζρεηηθή γλωκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε νξγάλνπ θαη ηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Δ.Ε., βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ 

άξζξωλ 21 παξ.2 εδ. α΄ θαη 23 παξ.3 ηνπ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ελώ ν Δήκνο ζε θακηά 

πεξίπηωζε δελ ππνρξενύην λα ζπλερίζεη ην καηαηωζέληα δηαγωληζκό κε ηελ 

ππνβνιή λέωλ έγγξαθωλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ από ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο ζε 

απηόλ, θαζόζνλ ζην άξζξν 22 ηνπ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. πξνβιέπεηαη ζρεηηθή δπλαηόηεηα 

ηνπ Δήκνπ λα πξνζθύγεη ζε ζπλέρηζε ηνπ δηαγωληζκνύ, θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα 

απηνύ θαη ππό ηνλ όξν όηη νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο είραλ θξηζεί ωο παξαδεθηέο 

θαη είραλ αμηνινγεζεί, πξάγκα ην νπνίν δελ ζπλέηξερε ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπηωζε. (Ελ. ςν. Ππάξη 105/2008 Σμ. 7) 

Εάλ ε πξνο εθηέιεζε πξνκήζεηα είλαη δαπάλε ίζεο ή κεγαιύηεξεο ηωλ 206.000 

EUR, ε απόθαζε ή ηα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο δηαβηβάδνληαη ζηελ επηηξνπή ηωλ 

Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ, κε θξνληίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθόζνλ ήζειαλ 

δεηεζνύλ από ηελ Επηηξνπή. (άρθρο 23 παρ.3 ΕΚΠΟΤΑ) 

(Από 1/1/2010 ην όξην αλαπξνζαξκόδεηαη ζε 193.000€ [Κανονιζμός (ΕΚ) με 

αριθμό 1177/2009 L314/64/1-12-2009- βι. θαη Υπ. Υποδομών Εγκ.Αρ. 22 
Αρ. Πρωη. Δ11δ/o/15/121] 

· 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004750
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004750
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/430_01-2-apofasi-dimarxiakis-epitropis-gia-mataiwsi-tou-diagwnismou.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/430_01-1-gnwmodotisi-epitropis-gia-mataiwsi-diagwnismou-kai-apeutheias-anathesi-promithias.doc
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004750
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000381_N0000003060_N0000003557_S0000035599
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004750
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