
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                           Από το πρακτικό της  12 - 3 - 2012 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               συνεδρίασης της Ο.Ε.  
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 69/2012                                        
 
Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών 
«Εκµίσθωση λεωφορείων για την µεταφορά προσώπων αθλητικών τµηµάτων». Κατακύρωση 
αποτελέσµατος. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα ∆ευτέρα, 12ην Μαρτίου, του 
έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την αριθ. πρωτ. 3230/8 – 3 -2012 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:  
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ), Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, 
µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, µέλος  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο  έκτ. θέµα και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι  
  

Έχοντας υπόψη:  
 
Α) 1. Α) 1. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων».  
3. Τις διατάξεις του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής 

αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» και συγκεκριµένα α) του άρθρου 20 παραγ.13µε το οποίο 
προστίθενται οι παραγρ. 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06 και β) του 
άρθρου 21 παραγ.11 αναφορικά µε την δυνατότητα φύλαξης των χώρων από 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 
(ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων.  

6. Τις διατάξεις της 5100/1600/10-4-84 (Φ.Ε.Κ.387/Β/’84) απόφαση του Υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως περί καθορισµού διαδικασίας µίσθωσης αυτοκινήτων 
από τις  δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., κλπ. σε συνδυασµό µε το Π.∆.347/86. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ Α΄ 276) τροποποίηση του Ν. 711/1977 
(ΦΕΚ Α΄ 284) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις», 



Β) 1. Την 29/20-02-12 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίσθηκε 
η απαιτούµενη πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, συγκροτήθηκε η 
επιτροπή διενέργειας και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.  

2. Την υπ’ αριθµό 272/12 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
4. Το από 09/03/12 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 

Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της διακήρυξης για την συγκεκριµένη ανάθεση έχει 
δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 28/80 και του άρθρου 3 τον 
Ν.3548/07 σε µια ηµερήσια, σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού καθώς και σε 
µια ηµερήσια µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων (Τύπος της Θεσσαλονίκης, 
Αγγελιοφόρος της Κυριακής, Μακεδονία). 

 
Στις 09/03/12 διενεργήθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός για την ανάθεση των 
υπηρεσιών «Εκµίσθωση λεωφορείων για την µεταφορά προσώπων αθλητικών 
τµηµάτων». µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό 
προϋπολογισµό 27.221,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% κατά τον οποίον 
κατατέθηκε µια (1) προσφορά υποψήφιου αναδόχου. 

 
κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 
Α) Να εγκρίνει το από 09/03/12 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού 

για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκµίσθωση λεωφορείων για την 
µεταφορά προσώπων αθλητικών τµηµάτων» 

 
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρία µε επωνυµία 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ "PORTOKALIDIS TOURS, µε ΑΦΜ 
091842511, ∆ΟΥ Κ. Νευροκοπίου, διεύθυνση υπ/τος Εγνατίας 115 & Ιασωνίδου 
Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310262163, συνολικής αξίας είκοσι τρείς χιλιάδες 
επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (23.733,39€), δεδοµένου ότι η 
προσφορά της ήταν εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού και σύµφωνη µε την 
τεχνική έκθεση του διαγωνισµού. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. και την εισήγηση του προέδρου  
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 Οµόφωνα 

 
Α). Εκρίνει το από 09/03/12 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την ανάθεση 
των υπηρεσιών «Εκµίσθωση λεωφορείων για την µεταφορά προσώπων αθλητικών τµηµάτων» 

 
Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρία µε επωνυµία ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ "PORTOKALIDIS TOURS, µε ΑΦΜ 091842511, ∆ΟΥ Κ. Νευροκοπίου, 
διεύθυνση υπ/τος Εγνατίας 115 & Ιασωνίδου Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310 262163, 
συνολικής αξίας είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 
(23.733,39), δεδοµένου ότι η προσφορά της ήταν εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού και 
σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση του διαγωνισµού. 
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.   

 



Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   69/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι   12-3-2012                 
 

       Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   
                   
        Ε. Κουκουλιώτης                       Γ. Καζαντζίδης  

 


