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                                                                           Απόσπασµα  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  24 - 1 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
Αριθ.  Απόφ. 019/ 2011 
 
ΘΕΜΑ :  
 
Εγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της προµήθειας εξοπλισµού γυµναστικής για το νέο 
γυµναστήριο του ∆ήµου Αµπελοκήπων.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2011 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 566/20-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη 23ρία, 
Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Αθηνά, Κατσαρός 
Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη, 
Παπαδήµας Αναστάσιος.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην 
οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. 
Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Oι k. Βαλάνος Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη και Παπαδήµας Αναστάσιος αποχώρησαν πριν από το 2ο 
θέµα και ο κ. Κουσενίδης Αλέξανδρος από το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Συνολικά 5 απόντες.    
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου ότι  

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 και του άρθρου 65 του Ν.3852/10 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και κυρίως το άρθρο 27 αναφορικά µε το 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών. 

5. Την µε αριθµό 1533/10 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού 
γυµναστικής για το νέο γυµναστήριο του ∆ήµου Αµπελοκήπων» 
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6. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 12390/14-12-10 αίτηση της εταιρείας µε επωνυµία 
«Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ “3STARSPORTS”. 

7. Το από 17/12/10 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 της µε αριθµό 1533/10 διακήρυξης του διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια εξοπλισµού γυµναστικής για το νέο γυµναστήριο του ∆ήµου Αµπελοκήπων», 
όφειλε ο ανάδοχος της προµήθειας, η εταιρεία µε την επωνυµία Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
«3STARSPORTS» να παραδόσει τα υλικά σε τριάντα (30) ηµέρες κατά µέγιστο από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, η οποία υπογράφτηκε στις 10/12/10, δηλαδή χρόνος 
παράδοσης 10/01/11. 

Με την µε αριθµό πρωτ.12390/14-12-10 αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία ζητεί παράταση 
του χρόνου παραδόσης έως και την 21η Ιανουαρίου 2011 δεδοµένου ότι τα εργοστάσια στην 
Ιταλία, χώρα προέλευσης των ειδών γυµναστικής, είναι σε αργία από τις 24-12-10 έως και τις 
07-01-11 δηλαδή για τις µέρες των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 της υπ’ αριθµ. Υπ.Απόφασης 11389/93 ο συµβατικός χρόνος 
παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού, ήτοι δεκαπέντε (15) µε την προυπόθεση 
ότι το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
φόρτωσης- παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συµβατικού 
χρόνου, ήτοι 4 µέρες. 
 

κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  
Να εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοση της προµήθειας εξοπλισµού γυµναστικής για 
το νέο γυµναστήριο του ∆ήµου Αµπελοκήπων κατά έντεκα µέρες ήτοι στις 21 Ιανουαρίου 2011 
δεδοµένου ότι το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι µικρότερο από το ½ του συµβατικού 
χρόνου, ήτοι 15 µέρες και το αίτηµα έχει υποβληθεί εκπρόθεσµα . 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Οµόφωνα   

 
 
Α). Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοση της προµήθειας εξοπλισµού γυµναστικής για το 
νέο γυµναστήριο του ∆ήµου Αµπελοκήπων κατά έντεκα µέρες ήτοι στις 21 Ιανουαρίου 2011 
δεδοµένου ότι το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι µικρότερο από το ½ του συµβατικού 
χρόνου, ήτοι 15 µέρες και το αίτηµα έχει υποβληθεί εκπρόθεσµα . 
 
        Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
                                    Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 019 / 2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  25 - 1 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Καζαντζίδης                                                                                                                              


