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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από  το  11ο πρακτικό  της  δια  περιφοράς  τακτικής  συνεδρίασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της 18-03-2020.

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  στις  18 Μαρτίου  2020,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα
14:00 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και της παρ.5 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, κατόπιν των
υπ’  αριθμ.  100272/13-03-2020  και  101776/17-03-2020  έγγραφων
προσκλήσεων του προέδρου της κ. Κυριζίδη Εφραίμ, Αντιδημάρχου Τεχνικών
Έργων, που επιδόθηκαν νόμιμα στις 13-03-2020 και 17-03-2020 αντίστοιχα,
προς όλα τα τακτικά (10) και αναπληρωματικά (7) μέλη της, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 77 και του άρθρου 88 του Ν.4555/2018.
.
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1.  Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος   1. Ν. Βαρσάμη
2.  Δ. Ακριτίδου                                2. Στ. Τανιμανίδου
3.  Δ. Δαγκλής        3. Γ. Αβαρλής
4.  Μ. Καραγιάννη                    4. Β. Γάκης
5.  Ι. Σπάνου   5. Μ. Πασχαλίδου
6.  Στ. Καλαϊτζίδης   6. Σπ. Βούγιας
7.  Ερ. Θεοτοκάτος   7. Ν. Ζεϊμπέκης
8.  Ελ. Χρυσίδου
9.  Αν. Κουράκης
10.Ι. Κοσμοπούλου

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών ήταν:

Παρόντες (11)

1. Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος   7.  Στ. Καλαϊτζίδης
2. Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος    8.  Ερ. Θεοτοκάτος
3. Δ. Ακριτίδου   9.  Ελ. Χρυσίδου
4. Δ. Δαγκλής  10. Αν. Κουράκης
5. Μ. Καραγιάννη  11. Ι. Κοσμοπούλου
6. Ι. Σπανού

Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (0)
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Τα πρακτικά  τηρήθηκαν  από τον  Αναπληρωτή  Προϊστάμενο  του  Τμήματος
Διοικητικής  Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής  Ποιότητας
Ζωής, κ. Δημήτριο Μητσηνάκη.

Εν όψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε μετά από απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της Επιτροπής και την ομόφωνη απόφασή τους για τη συζήτηση
λόγω του κατεπείγοντος, το 1ο θέμα της E.Η.Δ.  που αφορά:

«Μετάθεση  ή  μη  καταληκτικής  ημερομηνίας  λήξης  υποβολής  και
αποσφράγισης  προσφορών του  δημόσιου  διεθνούς  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  (4)  μικρών  λεωφορείων  ΑμεΑ,  π.δ.
319.920,00€ με Φ.Π.Α., κατόπιν αιτημάτων των εταιριών α)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ και
β)ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.» 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019.
β)Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
γ)Την  υπ’  αριθμ.  5263/30-10-2017  (ΑΔΑ:  ΨΡΣΟ7ΛΛ-ΘΔΜ)  απόφαση  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  ένταξη  της
Πράξης   «Προμήθεια  4  οχημάτων εξυπηρέτησης   ΑμεΑ» με  Κωδικό  ΟΠΣ
5008085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020»
και την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 115/14-01-2019 τροποποίηση πράξης.
δ)Την  27139/11-06-2018  (ΑΔΑ:  63Η30Ρ1Υ-ΟΨΛ)  έγκριση  αγοράς
λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ από το ελεύθερο εμπόριο της ΑΔΜΘ,
ε)Την  υπ΄αριθμ.  883/29915/7225/14-03-2019  Απόφαση  Ανάληψης
Υποχρέωσης  (ΑΔΑΜ:  19REQ004622438  2019-03-15  &  ΑΔΑ:  ΨΝΑΧΩΡ5-
ΨΟ0) με την οποία εγκρίνεται  η δαπάνη ποσού 319.920,00€ και διατίθεται
πίστωση ποσού 319.920,00€ σε βάρος του Κ.Α 7341.11.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΗ  ΑμεΑ,  ΕΣΠΑ»  της  υπηρεσίας  60  της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, του σκέλους των
εξόδων του  προϋπολογισμού του  Δήμου Θεσσαλονίκης  οικονομικού  έτους
2019.
στ)Την υπ΄αριθμ. 147/11721/09-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: ΨΤΩΚΩΡ5-Κ6Λ) με την οποία διατίθεται πίστωση ποσού 319.920,00€
σε  βάρος  του  Κ.Α  7341.11.01  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  4  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΗ  ΑμεΑ,  ΕΣΠΑ»  της  υπηρεσίας  60  της  Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020.
ζ)Την υπ’ αριθμ. 598/30-01-2020 έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.
η)Το  από  27/12/2019  mail του  ΕΣΗΔΗΣ  για  τα  αποτελέσματα  της
19DIAB000007467  διαβούλευσης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  του
διαγωνισμού.
θ)Τη  με  αριθμ.  140/12-02-2020  (ΑΔΑ:  6ΠΙΧΩΡ5-ΠΟΗ)  απόφαση
Οικονομικής  Επιτροπής  που  αφορά:  «α)Κατάρτιση   όρων  &  τεχνικών
προδιαγραφών,  του  διεθνούς  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για
“Προμήθεια  (4)  μικρών  λεωφορείων  ΑμεΑ»  για  τις  ανάγκες  της
Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Δημόσιας  Υγείας,   π.δ.
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319.920,00€ με  Φ.Π.Α.    και  β)συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  και
αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού.» 
ι)Το με αριθμ. 100758/16-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής και
Ταμειακής  Διαχείρισης  (Τμήμα Προκηρύξεων και  Δημοπρασιών)  με  το
οποίο  διαβιβάζεται  το  αίτημα  της  εταιρίας  “ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ”  για
παράταση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  παραλαβής  προσφορών του
διαγωνισμού
ια)Το  με  αριθμ.  100961/16-03-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης  Οικονομικής
και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών) με
το  οποίο  διαβιβάζεται  το  αίτημα της  εταιρίας  “ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.”  για
παράταση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  παραλαβής  προσφορών του
διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
επί των καταμετρηθέντων ψήφων

Εγκρίνει  την  μετάθεση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  λήξης  υποβολής  και
αποσφράγισης  προσφορών του  δημόσιου  διεθνούς  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  (4)  μικρών  λεωφορείων  ΑμεΑ,  π.δ.
319.920,00€ με Φ.Π.Α., κατόπιν αιτημάτων των εταιριών α)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ και
β)ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε. ως κάτωθι:

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  : από 23-03-2020 ημέρα
Δευτέρα και  ώρα 14:00 μ.μ.  ορίζεται  η  31-03-2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα
14:00 μ.μ.

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: από 30-03-2020 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00-11:00 ορίζεται η 06-04-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-
11:00 π.μ.

Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α.Κουράκης.

Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 268/2020.

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
E.ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ                                                           (Ακολουθούν υπογραφές
(Ακολουθεί υπογραφή)                                                 των παρόντων μελών)
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                Ε.ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

                                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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