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Αριθ. Απόφασης  273/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: Κήρυξη ∆ιαγωνισµού «Υπηρεσίες υλοποίησης εργασιών της ∆ράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», 
στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Παρέµβαση για την απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης 
(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-
2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)»ως 
άγονου. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12ην µεσηµβρινή συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 14193/09-10-2014 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: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 
4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 6)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος),7)Ράπτου όλγα 
(µέλος), 8)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος),9) Αποστολίδου Μαρία (µέλος) 
 
Απόντες: Ουδείς 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 

Στις 07/10/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.µ. στη δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων, η Επιτροπή 

∆ιενέργειας του διαγωνισµού, όπως αυτή ορίστηκε µε την 237/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

αποτελούµενη από τους:  

α) Θεοδωρίδου Αθηνά, τακτικό µέλος 

β) ∆αϊκίδη Ιωάννη, αναπληρωµατικό µέλος 

 γ) Βελώνη Μαργαρίτα, τακτικό µέλος 

συνεδρίασε και προχώρησε στην διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών 
«Υλοποίησης εργασιών της ∆ράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο 
«Παρέµβαση για την απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
380412, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)», 
(αριθµ.φακ.19/14) µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) και 
ενδεικτικό προϋπολογισµό 6.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. για την οποία δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά την ηµέρα διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού .   

 
Με την µε αριθµό 133/14 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Υλοποίησης εργασιών της ∆ράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο 
«Παρέµβαση για την απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412» και 



 

 

µε την αριθµό 266/14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης και έγινε η δέσµευση της απαιτούµενης πίστωσης , για την ανάληψη υλοποίησης δύο ηµερίδων και 
µίας έκθεσης. 

Η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. 
Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07, σε µία ηµερήσια και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού και 
σε µια ηµερήσια µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων (Αγγελιοφόρος της Κυριακής, Μακεδονία , Τύπος 
Θεσσαλονίκης ). Επίσης, περίληψη της διακήρυξης είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δήµου 
www.ampelokipi-menemeni.gr 
Ωστόσο, την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 07/10/14, στην επιτροπή δεν κατατέθηκε καµία προσφορά.  
 
Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή γνωµοδοτεί προς τη Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να κηρυχθεί ο 
διαγωνισµός για την ανάθεση των υπηρεσιών «Υλοποίησης εργασιών της ∆ράσης 26 «Ενέργειες - 
προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Παρέµβαση για την απασχόληση στη ∆υτική 
Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)», (αριθµ.φακ.19/14) ως άγονος. 

 
 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφτηκε από τα µέλη της επιτροπής.   

    

 Η Επιτροπή          

 

1.  Θεοδωρίδου Αθηνά      

 

2. ∆αϊκίδης Ιωάννης 

 

3.  Βελώνη Μαργαρίτα 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                                       Οµόφωνα 
        

1) Κηρύσσει άγονο τον πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση των υπηρεσιών «Υλοποίησης εργασιών της 
∆ράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Παρέµβαση για την 
απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412, που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)»,για τον λόγο ότι 
δεν κατατέθηκε καµία προσφορά την ηµέρα διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού .   

2) Εγκρίνει την επανάληψη του ανωτέρω διαγωνισµού, µε τους ίδιους όρους ως ορίζει η µε αρ. πρωτ  
1827/2014 διακήρυξη του διαγωνισµού. 

 

 

 



 

 

 

  3) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  273/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 14/10/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


