
 

      

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               27.9.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 190/2019 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών  του έργου «ΑNAKATAΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αρ. 

μελ. 98/2017. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, 

ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά 

από την 18525/27.9.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

  

   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Mανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας  (μέλος) 4) Κουσίδης 

Γεώργιος (τακτικό μέλος) 5) Ράπτου Όλγα (μέλος) 6) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 7) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 

8) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: Ουδείς. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

 Ο πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για τη διαδικασία σύγκλησης 

έκτακτης συνεδρίασης,  εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αποδίδοντας τον επείγοντα χαρακτήρα 

του σε χρονικούς περιορισμούς και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την υπ' αριθμό 79/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης (ανοικτή 

διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) 

του υποέργου 1 της μελέτης με τίτλο  «ΑNAKATAΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αρ. 98/2017,  προϋπολογισμού 

440.246,45€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση διεξήχθη στις 12 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00  και συντάχθηκε 

το Πρακτικό Δημοπρασίας. 

Με την υπ. αρ. 168/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών, με το οποίο αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η 

κοινοπραξία «Κ/Ξ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ-ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι» με ΑΦΜ 998333233, ποσοστό έκπτωσης 33,01 

%. 

Με το υπ. αρ. Πρωτ. 17294/ΔΤΥ 2489/12.09.2019 κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την υποβολή των 

δικαιολογητικών σε διάστημα 10 ημερών από τη λήψη του εγγράφου μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. 

Εντός της παραπάνω προθεσμίας ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε ηλεκτρονικά μέρος των δικαιολογητικών και 

για τα υπόλοιπα ζήτησε παράταση από την Επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν4412/16. 
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Η Επιτροπή εισηγήθηκε την παράταση του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών έως 03.10.2019. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση και να παραταθεί ο χρόνος υποβολής των 

υπολοίπων δικαιολογητικών έως 03.10.2019. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Εγκρίνει την παράταση υποβολής δικαιολογητικών  του έργου «ΑNAKATAΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αρ. μελ. 

98/2017,  έως 03.10.2019. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 190/2019. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  27.9.2019  

                                                                                                                          O Πρόεδρος  

                                                                                                                                   

 

        Καζαντζίδης Γεώργιος 
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