
                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 4/2/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
 
Αριθ. Απόφασης  019/2014                                               
  
Θέµα: Έγκριση µετάθεσης της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Προµήθειας οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης».   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4ην του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 1402/30-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σιώπης Κων/νος, µέλος δ) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος ε) Σάββα Αικατερίνη.  
 
Απόντες: Μεζίκης Βασίλειος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι      

 

Έχοντας υπόψη:  
Α) Τις διατάξεις : 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα α) του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 αναφορικά µε την 
συνένωση των δήµων και β) του άρθρου 72 παρ.1 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής 
Επιτροπής  

2. Του Π.∆.60/07 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία  2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005»  

3. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
4. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
5. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και ειδικότερα το άρθρο 10 παραγρ. 3 όπου ορίζεται ότι “ 3. Με 
απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να µετατίθεται η 
ηµεροµηνία της υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής ή της διενέργειας του διαγωνισµού, µε ή 
χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. 'Όταν η µετάθεση γίνεται χωρίς 
τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστηµα της µετάθεσης 
ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση. 'Όταν η µετάθεση γίνεται µε τροποποίηση των όρων της 
πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής 
ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής ή διενέργειας του 
διαγωνισµού, να µεσολαβεί χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο του ορισθέντος από την αρχική 
πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση µετάθεσης προβλέπεται η σύντµηση του 
χρόνου αυτού, τηρουµένων των προθεσµιών που ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους. Στις 



                                                                

περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δηµοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 5 του παρόντος». 

 
Β) 1. Την µε αριθµό πρωτ. 11165/09-12-13 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 

διατύπωσης θετικής γνώµης για την δηµοπράτηση του έργου 
2. Το µε αριθµ. 34318/23-05-13 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 

Γενική ∆/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας αναφορικά µε την έγκριση της προµήθειας οχηµάτων 

3. Την µε αριθµό απόφαση 463/13 δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού 
4. Την µε αριθµό 234/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και η δέσµευση της πίστωσης. 
5. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 88/14 στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωµής. 
6. Την µε αριθµό 2081/13 διακήρυξη του διαγωνισµού 
7. Την τροποποιηµένη διακήρυξη του διαγωνισµού 

 
 

Γ) Το γεγονός ότι τα τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της ΕΕ µε  
αριθµό εσωτερικής αναφοράς 2013-175515, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµόσιων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 854/27-12-13) σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 
11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο 
ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (Ηχώ των δηµοπρασιών, ∆ηµοπρασιών & 
Πλειστηριασµών, Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία και Αγγελιοφόρος της Κυριακής) και 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 06/02/14. 

 
∆) 1. Το έργο χρηµατοδοτείται από τη το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», µε 

συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής. Το ενάριθµο του έργου είναι 2013ΕΠ00880021 της ΣΑ 
ΕΠ 0088. 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
 

Α) Να εγκρίνει την µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού σε νέα ηµεροµηνία µε 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, και εφόσον γίνουν οι απαιτούµενες δηµοσιεύσεις και 
τηρηθούν οι ηµεροµηνίες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης διάστηµα 40 ηµερών για την διενέργεια 
του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα άρθρο 29, 32 του Π.∆. 60/07 καθώς και του άρθρου 5 παρ. 1 της 
υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

                                      
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει την µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού σε νέα ηµεροµηνία µε 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, και εφόσον γίνουν οι απαιτούµενες δηµοσιεύσεις και τηρηθούν οι 
ηµεροµηνίες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης διάστηµα 40 ηµερών για την διενέργεια του διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε τα άρθρο 29, 32 του Π.∆. 60/07 καθώς και του άρθρου 5 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. 
Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07.  

 
  Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  019/2014 



                                                                

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  6/2/2014  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 

 
 


