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Θέµα: Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων» 
(αριθµ. Μελ. 47/2009)  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Απριλίου 
του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική 
Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 5067/20-4-2011 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 δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών,  παρόντες ήταν:  
α) Αβραµίδης Κυριάκος, Πρόεδρος β) Καρράς Ευστράτιος, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  στ) 
Σιώπης Κων/νος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος θ) Παράσχος Λαδάς, µέλος η) 
Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Απόντες: Ουδείς  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη  των 
µελών ότι την 19η Απρίλη 2011, ηµέρα Τρίτη, δεν πραγµατοποιήθηκε ο ανοικτός 
διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου 
∆ήµου Αµπελοκήπων» επειδή η Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ./Κ.Μ. προκήρυξε τρίωρη στάση 
εργασίας (από την έναρξη του ωραρίου) και η επιτροπή διαγωνισµού δεν είχε απαρτία. 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν 3481/06  και το άρθρο 18 της διακήρυξης 
«…. Η ανοιχτή δηµοπρασία και η φάση υποβολής των προσφορών στη διαδικασία µε 
προεπιλογή διεξάγονται ηµέρα Τρίτη και µε ώρα λήξης υποβολής των προσφορών τη 
10η π.µ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία κατά την αρχικά 
ορισθείσα ηµέρα ή αν κατά την ηµέρα αυτή δεν υποβληθεί καµιά προσφορά, διενεργείται 
σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, η οποία ορίζεται µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής. Η 
πράξη αυτή γνωστοποιείται σε όσους ενδιαφερόµενους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού, 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού µε τον 
τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Εφόσον και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί 
δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισµού ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί 
και νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν διεξαχθεί 
ο διαγωνισµός ή δεν υποβληθεί καµιά προσφορά, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία 
τίθεται σε ισχύ ένα µήνα µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
µπορεί να ορίζεται διαφορετική ηµέρα υποβολής των προσφορών, καθώς και µία ακόµα 
ηµέρα διεξαγωγής διαγωνισµών που διεξάγονται µε τα συστήµατα µελέτη – κατασκευή 
και µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση του έργου µε διάφορα ανταλλάγµατα. Με 



αποφάσεις των κατά τόπους νοµαρχών και για διαγωνισµούς που διεξάγονται σε νησιά 
µπορεί να καθορίζεται µία επιπλέον ηµέρα της εβδοµάδας για τη διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών των φορέων του νοµού». 
«Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) 
µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν 
σ΄ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. 
Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και 
δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν 
προσµετράτε)».      
 
Βάσει των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να: 

• Ορίσει νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων». 

• Να ορίσει την νέα ηµεροµηνία παραλαβής των τευχών δηµοπράτησης για όσους 
δεν έλαβαν τεύχη για τον πρώτο διαγωνισµό. 

 
Από την Τεχνική Υπηρεσία προτείνεται ως νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανοικτού 
διαγωνισµού η 9η Μαϊου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10.00 π.µ. Νέα ηµεροµηνία παραλαβής των τευχών του διαγωνισµού στην 
περίπτωση αυτή θα είναι η 4η Μαΐου 2011, ηµέρα Τετάρτη. 
 
H Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
   ΟΜΟΦΩΝΑ  

                                                                      
Α). Ορίζει την 9η Μαϊου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα, νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανοικτού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου 
∆ήµου Αµπελοκήπων». Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.µ. 
 
Νέα ηµεροµηνία παραλαβής των τευχών του διαγωνισµού ορίζεται η 4η Μαΐου 2011, 
ηµέρα Τετάρτη. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  
 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   28/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
 
Ακριβές Απόσπασµα,               Αµπελόκηποι  27 – 4 - 2011                                                   
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                      Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                             Καζαντζίδης Γεώργιος  


