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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                    Αρ. Απόφ. 1 /2018  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 1/10-1-2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
 του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ  αριθ. 368/2017 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής.  

  
 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 08:30 του έτους 
2018  στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση σύμφωνα με το 
άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 556/9-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.  
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά   (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα 
πέντε   (5), δηλαδή: 

 
                      Παρόντες 
 
1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης 
2. Αταμιάν  Μπέδρος - Εσαη 
3. Ζιακούλης Ηλίας 
4. Καραστερίου Ευάγγελος 
5. Λοκοβίτης Νικόλαος 

                   Απόντες 
 
1. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος 
2. Σαραμάντος Δημήτριος 
3. Καρασαββίδης Δημήτριος 
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Nάσση 
Νικόλαο.  
 
Ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση της έκτακτης συνεδρίασης (σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 εδ. γ’ του Άρθρου 75 του Ν.3852/2010). Η συνεδρίαση έχει 
κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω χρονικών περιορισμών. Το σώμα δέχτηκε 
ομόφωνα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και τη συζήτηση του θέματος. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα 
εξής:   
 
   Σας καλώ να προβούμε στην ακύρωση της υπ’ αριθ. 368/2017 
(ΑΔΑ:75ΑΛΩΗΖ-ΚΓΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για: α) έγκριση της προμήθειας, β) επιλογή του τρόπου 
εκτέλεσης της προμήθειας, γ) έγκριση εγγράφων της σύμβασης (τεχνική 
έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός, γενική και ειδική 
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συγγραφή υποχρεώσεων), δ) καθορισμός όρων του διαγωνισμού, ε) 
επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης και στ) έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης 74.355,36 ευρώ για την «Προμήθεια εξοπλισμού μεγειρίου 
παιδικών σταθμών του Δήμου Ωραιοκάστρου», κατόπιν της από 9-1-2018 
εισήγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού γνωμοδότησης και 
αξιολόγησης προσφορών, η οποία αναφέρει τα κάτωθι: 
 
 
  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης 
προσφορών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, έχοντας υπ’ όψη : 
 

 Την από 25/04/2017 Τεχνική έκθεση  
 Την 29456/20-12-2017 Διακήρυξη Διαγωνισμού 
 Την υπ’ αρ. 368/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  

εγκρίθηκαν  οι όροι Διακήρυξης 
 Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 του Ν. 4412/2016   

 
 

Διαπιστώνοντας ασάφειες στις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης, 
προτείνει την ματαίωση του Διαγωνισμού λόγω ανάγκης επικαιροποίησης  της 
Τεχνικής Έκθεσης και παροχής πρόσθετων στοιχείων για εξάλειψη  ασαφειών.   
  
 

  Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Την υπ’ αριθ. 368/2017 (ΑΔΑ: 75ΑΛΩΗΖ-ΚΓΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Την από 9-1-2018 εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 368/2017 (ΑΔΑ:75ΑΛΩΗΖ-ΚΓΥ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης 
απόφασης. 
  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 1/2018 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

    ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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