
 

    

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               10.10.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 208/2019 

 

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη: «ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 136/2018), προεκ/μενης 

αμοιβής: 72.539,68 € (με ΦΠΑ 24%). 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από την 

19467/10-10-2019 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) Μανωλόπουλος Βασίλης (μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας  (μέλος) 4) Κατζικάς 

Γεώργιος (μέλος) 5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 6) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 7) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 

8) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Ράπτου Όλγα (μέλος) 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

    

 Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

• Την μελέτη ΕΧΣ η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Ειδικών Χωρικών 

Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241) και υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εκπονείται με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β' 

1225/2006), προεκ/μενης αμοιβής: 72.539,68 € (με ΦΠΑ 24%).   

 

• Την υπ’ αριθμ. 347/10-12-2018 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή 

πρότασης συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. 6546/26-11-2018 πρόσκληση (κωδ. 134.6e, εκδ.. 2) της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020). 

 

• Το υπ’ αριθμ.: 1087/21-02-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας με το οποίο μας κοινοποιήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων 

Προτάσεων Πρόσκλησης με κωδικό 134.6e, σύμφωνα με τον οποίο η μελέτη του θέματος κατατάχθηκε 

στην έβδομη (2η) θέση. 

 

• Το υπ’ αριθμ.: 1836 /27-03-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας με το οποίο μας κοινοποιήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων 

ΑΔΑ: ΩΩΥΞΩΨΕ-0ΓΙ



 

Πρόσκλησης με κωδικό 134.6e, σύμφωνα με τον οποίο η μελέτη του θέματος κατατάχθηκε στην έβδομη 

(2η) θέση. 

 

• Την υπ’ αριθμ.: 1892/28-03-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΤΗΕ7ΛΛ-ΞΘ4) 

με την οποία η μελέτη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020) και 

θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 

• Την υπ’ αριθμ.: 114/08-04-2019 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου με την οπόια εγκρίθηκε η 7η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2019 στην οποία δημιουργήθηκε νέος ΚΑ εσόδων 1321.12 

και νέος ισόποσος ΚΑ εξόδων 60.7341.06 με τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στην Δ.Ε. 

Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» και ποσό 72.899,88€.  

 

• Την υπ’ αριθμ.: 138/22-04-2019 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα: «Σύνταξη Μελέτης: 

Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στην Δ.Ε. Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης¨ (αρ. μελ. 

136/2018) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019» με την οποία τροποποιήθηκε το Τ.Π. 

έτους 2019 και εντάχθηκε η εν λόγω μελέτη στο Τ.Π. του έτους 2019. 

 

• Την υπ΄αριθμ.: 180/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης 

της μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 

136/2018), προεκ/μενης αμοιβής: 58.499,74 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ), με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 117, 94 και 95 του Ν.4412/16. 

 

• Το υπ’ αριθμ. 14337/ΔΤΥ2060/23-07-2019 τεκμηριωμένο αίτημα. 

 

• Την υπ΄ αριθμ. 14496/25.07.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 440 δαπάνης ύψους 72.539,68 € (Κ.Α. 60.7341.06). 

 

• Το υπ’ αριθμ.: 5333/16.09.2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης 

και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο με τίτλο: "ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5038023. 

 

• Την υπ’ αριθμ.: 189/20-09-2019 απόφασή Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη: «ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ 

ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 136/2018), προεκ/μενης αμοιβής: 72.539,68 €  (με 

ΦΠΑ24%). 

 

• Την Αναλυτική Διακήρυξη η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 01.10.2019 με αριθμό ΑΔΑΜ 

19PROC005638947 με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα 

Αρχή στις 14.10.2019 και ώρα 10:00π.μ. 

 

• Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 19255/2812/07.10.2019 εμπρόθεσμη ένσταση  

 

• Το άρθρο 6 της Αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο - Δικαστική Προστασία» σύμφωνα με το οποίο απαιτείται για 

την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο. 

ΑΔΑ: ΩΩΥΞΩΨΕ-0ΓΙ



 

 

• Το χρόνο που απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης από 

το αρμόδιο διοικητικό όργανο . 

 

 

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να εγκρίνει ή όχι 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη: «ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 136/2018), προεκ/μενης αμοιβής: 72.539,68 

€ (με ΦΠΑ 24%) κατά 17 ημέρες δηλαδή ορίζεται ως νέα ημέρα υποβολής η  31.10.2019. 

 

 

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

προέδρου 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 7 Υπέρ – 1 Λευκό (Τσομπανοπούλου Μελίσα) 

Α)  Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη: 

«ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 136/2018), προεκ/μενης 

αμοιβής: 72.539,68 € (με ΦΠΑ 24%) κατά 17 ημέρες δηλαδή ορίζεται ως νέα ημέρα υποβολής η  31.10.2019. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 208/2019. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  11.10.2019  

 

 

                                                                                                                          O Πρόεδρος  

                                                                                                                                   

 

 

 

        Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

ΑΔΑ: ΩΩΥΞΩΨΕ-0ΓΙ
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