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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  26 - 6 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 246/2013 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών στα πλαίσια του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων (µεταλλικών κυλιόµενων 1300L 
– πλαστικών 240  και 360L).  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 26ην του µήνα Ιουνίου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 10081/20 - 6 -2013 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Ακτσελής 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοΐδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Βούζας 
Ηλίας. 
 
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.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  
µε την µε αριθµό 046/11-02-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ««Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (µεταλλικών κυλιόµενων 1300l-
πλαστικών 240l & 360l)» ενδεικτικού προϋπολογισµού 49.692,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23% µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και µε την µε αριθµό 020/13 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και 
ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. 
Αναλυτικότερα, ο διαγωνισµός περιλάµβανε δύο κατηγορίες ήτοι α) Μεταλλικούς κυλιόµενους 
κάδους απορριµµάτων 1300l και β) Πλαστικούς κάδους απορριµµάτων 240l &360l. 
Με την µε αριθµό 077/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού 
για την κατηγορία Α) Μεταλλικούς κυλιόµενους κάδους απορριµµάτων 1300l, στην εταιρία µε 
επωνυµία ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ, ΑΦΜ 094035780 και ∆.Ο.Υ. 
Ιωαννίνων,  διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ Ροδοτόπι Πασσαρώνος Ιωάννινα, συνολικής αξίας σαράντα δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (42.421,47€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και υπογράφτηκε η µε αριθµό πρωτ. 7975/23-05-13 σύµβαση. 

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

  



[2] 
 

Ο ανάδοχος όφειλε σύµφωνα µε το άρθρο 18 της µε αριθµό 302/13 διακήρυξης, αναφορικά µε το 
χρόνο παράδοσης, να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης ήτοι έως 24/06/13. 
Ωστόσο, η εταιρία µε επωνυµία ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ µε την µε 
αριθµό πρωτ. 9805/18-06-13 κατατεθείσα αίτηση της ζητεί να της χορηγηθεί µετάθεση του χρόνου 
παράδοσης για επιπλέον 30 ηµέρες, προκειµένου να αποκαταστήσει τις εκτεταµένες ζηµιές λόγω 
της κλοπής που έγινε στο εργοστάσιο τους στις 06/06/13. 
Σύµφωνα και µε την µε αριθµό πρωτ. 1052/3/13832-ζ’ της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, 
«κατά το χρονικό διάστηµα από ώρα 16:00 της 04/06/13 έως την ώρα 07:00 της 05/06/13 
άγνωστος-οι δράστης/ες εισήλθαν εντός προαυλίου χώρου, από κοµµένη περίφραξη και αφαίρεσαν 
καλώδια τριφασικού τύπου συνολικού µήκους 500 µέτρων και διαφόρων διατοµών (10 έως 50 
χιλιοστά),….. γεγονός που είχε ως συνέπεια να διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος µε 
επακόλουθο τη διακοπή της παραγωγής και την αδυναµία της εταιρείας να ανταποκριθεί στις 
συµβατικές της υποχρεώσεις της για όλο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την αποκατάσταση 
της ζηµιάς που υπέστη η επιχείρηση». 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και συγκεκριµένα το άρθρο 27 παρ.5 αναφορικά 
µε το χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών όπου αναφέρεται ότι «ο συµβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. 
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 
συνιστούν ανωτέρα βία.  
Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις». 
3. Την υπ’ αριθµό 302/13 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
4.  Την µε αριθµό πρωτ. 9805/18-06-13 αίτηση της εταιρίας για µετάθεση του χρόνου 
παράδοσης  
5. Το από 19/06/13 πρακτικό της επιτροπής 

 
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  

 
Α)  Να κάνει δεκτό το αίτηµα της εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ  

Β) Να εγκρίνει το από 19/06/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων. 

Γ) Να εγκρίνει την µετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών «Μεταλλικοί κυλιόµενοί κάδοι 
απορριµµάτων 1300l κατά 30 ηµέρες ήτοι έως 24/07/13. 

 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 46/11-02-13 απόφαση ∆.Σ.  
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                       Οµόφωνα 
 
Α)Εγκρίνει το αίτηµα της εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ για 
µετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών κατά 30 ηµέρες.  

Β)Εγκρίνει το από 19/06/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων. 

Γ). Εγκρίνει την µετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών «Μεταλλικοί κυλιόµενοί κάδοι 
απορριµµάτων 1300l κατά 30 ηµέρες ήτοι έως 24/07/13 
 
∆). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 246/2013 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  27 - 6 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


