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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  265/2020 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης με αλλαγή  φυσικού, οικονομικού,  τρόπου εκτέλεσης αντικειμένου και 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της υπ’ αρ. 2807/22.05.2019 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ "  - ΟΠΣ 50417336  

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Έγκριση αιτήματος τροποποίησης. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα 
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 15505/28-
08-2020 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 εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 9) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

Απόντες: Ουδείς. 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υπέβαλε πρόταση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 443/25-1-2019 (Κωδ. Πρόσκλησης 149.4e) Πρόσκληση με τίτλο 
«Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»), με κωδικό MIS 5041736 και 
συνολική δημόσια δαπάνη 324.999,91 ευρώ.  
Η πρόταση εντάχθηκε με υπ’ αρ.. Πρωτ .: 2807 / 22/05/2019 (ΑΔΑ 6Ε0Θ7ΛΛ-ΦΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας με ποσό 324.999,91 €. 
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η προμήθεια ενός  λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού 45 +1+1 +1 θέσεων 
ΑΜΕΑ αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 , δύο (2)  επιβατηγών ηλεκτροκίνητων οχήματων τουλάχιστον 4 
θέσεων και ενός ( 1)  οχήματος ηλεκτροκίνητου μεταφοράς φορτίου (ωφ. φορτίου καρότσας τουλάχιστον 210kg). 
Η προμήθεια των παραπάνω θα βοηθήσει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της χαμηλής εκπομπής 
αερίων καυσίμων και επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας. 
 
Ο διαγωνισμός της με αριθμό 639/20 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει 
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ξεχωριστούς για κάθε τμήμα αύξοντες αριθμούς (α/α) ηλεκτρονικών διαγωνισμών συστήματος τους αριθμούς 
90967, 90968 και 90969. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη 
η 01-06-20, κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 05-06-20 και ώρα 
10:00. 
 
Η  επιτροπή διαγωνισμού προέβη στις αντίστοιχες συνεδριάσεις και απεφάνθη για τους  παραπάνω 
διαγωνισμούς:   
Ο διαγωνισμός με α/α 90967 για το Τμήμα 1: «Προμήθεια  ενός Λεωφορείο καινούργιου, αμεταχείριστου, 
σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) με 45+1+1+1 ΑΜΕΑ θέσεων» 
κατακυρώνεται στην εταιρία με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ, διακριτικό 
τίτλο ERGOTRAK, ΑΦΜ 094394592, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων/ Αττικής με διεύθυνση 
Σιδηροκάστρου 5-7, ΤΚ 11855 και τηλέφωνο 2106293400, συνολικής αξίας 203.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
συνολικό ποσό ανάθεσης 252.836,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές του 
διαγωνισμού με συνολική βαθμολογία 104,46  και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης 
 
Ο διαγωνισμός με α/α 90968 για το Τμήμα 2: «Προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων επιβατηγών οχημάτων 
τουλάχιστον 4 θέσεων» κατακυρώνεται στην εταιρία με επωνυμία AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, διακριτικό τίτλο 1) CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΕ (CITROEN HELLAS SA), 2) AIGLON AE 
(AIGLON SA), ΑΦΜ 094316817, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων/ Αττικής με διεύθυνση Λ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, ΤΚ 15231 Χαλάνδρι και τηλέφωνο 2106700250, συνολικής αξίας 46.060,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 
ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 57.114,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές του 
διαγωνισμού με συνολική βαθμολογία 107,65 και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης 
 
Ο διαγωνισμός με α/α 90969 για το Τμήμα 3 για το τμήμα 3 «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  
μεταφοράς φορτίου (ωφ. Φορτίου καρότσας τουλάχιστον 210 Κγρ)» ματαιώνεται  λόγω μη  προσφοράς (άγονος 
διαγωνισμός). 
Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από την Ο.Ε. 
 
Μετά τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 
 
1. Την έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου πράξης και δει και της  απόφασης ένταξης της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  με  

Ι. την τροποποίηση του προϋπολογισμού της πράξης  στο ποσό των 359.630,40€ (αύξηση 34.630,49€ από την 
αρχική) 
ΙΙ. την ένταξη σε αυτή των παρακάτω υποέργων : 

Α. με τίτλο «Προμήθεια  ενός Λεωφορείου καινούργιου, αμεταχείριστου, σύγχρονης κατασκευής και 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) με 45+1+1+1 ΑΜΕΑ θέσεων » με ποσό 252.836,00€ 
 
Β. με τίτλο «Προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων επιβατηγών οχημάτων τουλάχιστον 4 θέσεων» με ποσό 
57.114,40€ 
 
Γ. με τίτλο «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου» με ποσό 38.626,00€ 

 
Δ. με τίτλο « Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών » με 
ποσό 11.054,00€. 

 ΙΙΙ. Την ανάλογη τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα της πράξης 
 

2.   Την ανάθεση της εκτέλεσης της παραπάνω έγκρισης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Επί των καταμετρούμενων, η Ράπτου Ό. ψηφίζει παρούσα) 

 

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου πράξης και δει και της  απόφασης ένταξης της 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  με  

Ι. την τροποποίηση του προϋπολογισμού της πράξης  στο ποσό των 359.630,40€ (αύξηση 34.630,49€ από την 
αρχική) 
ΙΙ. την ένταξη σε αυτή των παρακάτω υποέργων : 

Α. με τίτλο «Προμήθεια  ενός Λεωφορείου καινούργιου, αμεταχείριστου, σύγχρονης κατασκευής και 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) με 45+1+1+1 ΑΜΕΑ θέσεων » με ποσό 252.836,00€ 
 
Β. με τίτλο «Προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων επιβατηγών οχημάτων τουλάχιστον 4 θέσεων» με ποσό 
57.114,40€ 
 
Γ. με τίτλο «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου (ωφ. Φορτίου καρότσας 
τουλάχιστον 210 Κγρ)» με ποσό 38.626,00€ 

 
Δ. με τίτλο « Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών » με 
ποσό 10.000,00€. 

 ΙΙΙ. Την ανάλογη τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα της πράξης 
 

Β) Εγκρίνει την ανάθεση της εκτέλεσης της παραπάνω έγκρισης. 
 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  265/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  3.9.2020  
 
 
 

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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