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ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΘΝΑ      
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ  
ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ        
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

  
 

             Α Π Ο   Π  Α    Μ  Α 
                             
Σεο  ππ΄ αξηζκ. 2/19 πξάμεσο  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ  Γήκνπ  
Διεπζίλαο  από  ηελ  αξηζκ. 1η, ηεο 07ηρ-01-2019, ζπλεδξίαζε  απηήο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ύζηεξα  από  έγγξαθε πξόζθιεζε  ηνπ  Πξνέδξνπ    
ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/10  θαη  
θνηλνπνηήζεθε  λόκηκα  απζεκεξόλ κε  δεκνηηθό  θιεηήξα  ηελ  03η-01-2019. 
 
 
 

                                              Θ Ε Μ Α  2o έκτακτο 

 
 «Λήτη απόυασηρ για τη ματαίυση τος ςνοπτικού Διαγυνισμού για 
την Ππομήθεια Μησανογπαυικού Εξοπλισμού»  
 
 
 
 
Η  Δπηηξνπή βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία επί 7  κειώλ,  
 
 
Παπόντορ  ηνπ Πξνέδξνπ ΔΗΜΗΣΡΘΟΤ ΣΑΣΗ  θαη ησλ   
 
 
Σακτικών Μελών: Αζ. Γηνιέηε,  Μ. Μίρα,  Υαξ. Αλδξώλε,   
 
 
Απόντυν δε ησλ: Μ. Βαζηιείνπ, Αζ. Μίιεζε, Γ. Ηιηόπνπινπ.  

 
 

 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηείλεηαη ε ζπδήηεζε 
ηνπ έθηαθηνπ ζέκαηνο ։  «Λήτη απόυασηρ για τη ματαίυση τος 
ςνοπτικού Διαγυνισμού για την Ππομήθεια Μησανογπαυικού 
Εξοπλισμού» 
 
 
Ομόυυνα η Επιτποπή απουασίζει τη σςζήτηση τος έκτακτος θέματορ.  
 
 
 
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα ιέγεη ηα εμήο: 
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         Eίλαη γλσζηό όηη ην Σκήκα Γηαθάλεηαο, Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο 
& Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ καο, ζπλέηαμε ηελ ππ’αξηζκ 155/2018 Σερληθή 
Μειέηε κε αληηθείκελν ηελ «Ππομήθεια Μησανογπαυικού εξοπλισμού», 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 57.957,60 €. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ 1326/2018 απόθαζε Γεκάξρνπ εγθξίζεθε ε ΑΤΤ 
806/2018 θαη δηαηέζεθε ε πίζησζε πνζνύ ύςνπο 57.957,60 € γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε  βάξνο ηνπ ΚΑΕ 10.7134.0021 
10.71.34.0021 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 2018  γηα ηελ «Ππομήθεια 
Μησανογπαυικού εξοπλισμού».  

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’αξηζκ 
794/18 απόθαζε ηεο ενέκπινε την ςπ’ απιθμ ππ’αξηζκ 155/2018 Σερληθή 
Μειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Γηαθάλεηαο, Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & 
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ καο θαη θαηαξηίζε ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο 
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ κε ηίηιν։  «Ππομήθεια Μησανογπαυικού 
εξοπλισμού».  

Η ελ ιόγσ δηαθήξπμε έιαβε αξηζκό πξση. νηθ. 17590/18-12-2018 θαη 
αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ,  δεκνζηεύηεθε, λνκίκσο, ζηνλ ηύπν (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηνπ αξ. 
12 ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο) θαη ηνηρνθνιιήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ Μεγάξνπ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο.  

ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαθήξπμε σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα 
ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ νξίζηεθε ε 10η -01- 2019 θαη  πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή ώξα 10։ 00 π.μ. 

Ωζηόζν επεηδή εθ ησλ πζηέξσ  δηαπηζηώζεθε όηη εθ παξαδξνκήο ζηελ 
ππ’αξηζκ 155/2018 Σερληθή Μειέηε ελζσκαηώζεθε ιαλζαζκέλε Σερληθή 
Πεξηγξαθή, ην Σκήκα Γηαθάλεηαο, Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & 
Πιεξνθνξηθήο κε ην από ηελ 07-01-2019 έγγξαθό ηνπ εηζεγείηαη ζηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο απνθαζίζεη γηα ηε καηαίσζε τος ςνοπτικού 
Διαγυνισμού για την Ππομήθεια Μησανογπαυικού Εξοπλισμού».  

Με ηελ ππ’αξηζκ 1/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
εγθξίζεθε ε ζπδήηεζε γηα ηε καηαίσζε ηνπ ελ ιόγσ ζπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο δεδνκέλνπ όηη ε δηελέξγεηα απηνύ νξίζηεθε 
γηα ηηο 10-01-2019.  

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ απηήο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ απηήο  

    
  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 

 Ση ματαίυση ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα 
Μεραλνγξαθηθνύ Δμνπιηζκνύ, δηόηη εθ παξαδξνκήο ζηελ ππ’αξηζκ 155/2018 
Σερληθή Μειέηε, πνπ αθνξά ζηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα, ελζσκαηώζεθε 
ιαλζαζκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή 

 
                 Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 2/19  

 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ         ΣΑ ΜΕΛΗ 
                  ΥΑΡ.ΑΝΓΡΩΝΗ 
                  ΑΘ.ΓΙΟΛΔΣΗ 

ΔΗΜΗΣΡΘΟ  ΑΛ. ΣΑΣΗ    Μ.ΜΙΥΑ 
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