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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.  986/12 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 86243 
                                                                              
                                                                       
                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 42ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χανίων 
 
ΘΕΜΑ: Αιτήµατα παράτασης καταληκτικής ηµεροµηνίας προθεσµίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό δηµόσιο 
διαγωνισµό του ∆ήµου Χανίων µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση σταθµών αυτόµατης διάθεσης ποδηλάτων στην 
Παλιά Πόλη του ∆ήµου Χανίων». 
 
   Στα Χανιά, σήµερα την 17  Οκτωβρίου   2012, ηµέρα  Τετάρτη   και ώρα 09.00 η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε 
έκτακτη  συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 86393/17-10-2012 πρόσκληση του 
προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 
του Ν.3852/2010.   
 
   Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα  εννέα (9) µέλη, ως 
αναφέρονται  παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας: 
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης   
2. Νίκη Αποστολάκη                                                                ΟΥ∆ΕΙΣ 
3. Ιωάννης Χατζάκης                                                         
4. Μιχ. Κυνηγός                      
5. Μ.   Κοκκινάκη 
6. Γ. Αρχοντάκης                        
7. Εµµανουήλ  Μαυρεδάκης 
8. Αν. Βάµβουκας                                                    
9. Λ. Γούλας  
 

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρωµατική Γραµµατέα της Επιτροπής κ. Γεωργία ∆ρακακάκη, υπάλληλο 
του ∆ήµου Χανίων. 
   Καταρχήν ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη ότι η σηµερινή συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή στις 25/10/12 
θα πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµό για την «Προµήθεια και εγκατάσταση σταθµών αυτόµατης διάθεσης ποδηλάτων 
στην Παλιά Πόλη του ∆ήµου Χανίων» και επειδή έχουν κατατεθεί αιτήµατα περί παράτασης της προθεσµίας 
υποβολής προσφορών θα πρέπει η Ο.Ε. να αποφανθεί το ταχύτερο δυνατόν προκειµένου να ενηµερωθούν έγκαιρα οι 
ενδιαφερόµενοι. 
   Αφού τα µέλη της Επιτροπής δεν είχαν αντίρρηση ο Πρόεδρος έθεσε τους έθεσε  υπόψη την,  εντός ηµερήσιας 
διάταξης, υπ’ αριθµ. 86243/16-10-2012 εισήγηση   της ∆/νσης Προγραµµατισµού που  έχει ως εξής: 
   «Μετά από αίτηµα της εταιρείας Cyclopolis (υπ’ αριθµ. πρωτ. 85586/12-10-2012 ∆ήµου Χανίων) και της εταιρείας 
AMCO Α.Β.Ε.Ε. (υπ’ αριθµ. πρωτ. 85396/12-10-12 ∆ήµου Χανίων) ζητείται η παράταση της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών για διάστηµα τέτοιο που να επιτρέπει την κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιµασία και συµµετοχή στον εν 
λόγω διαγωνισµό του ∆ήµου Χανίων («Προµήθεια και εγκατάσταση σταθµών αυτόµατης διάθεσης ποδηλάτων στην 
Παλιά Πόλη του ∆ήµου Χανίων»). 
   Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Χανίων έχει τηρήσει όλες τις νόµιµες διαδικασίες δηµοσιότητας του διαγωνισµού, µε 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ηµερήσιο τύπο στις 3/10/12 και ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 25 
Οκτωβρίου 2012 και από ώρα 13.00 – 13.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 
   Παρακαλώ αποφανθείτε σχετικά µε την µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.»  
 
   Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 
 

    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν. 3852/10   
 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
       Την απόρριψη των υπ’ αριθµ. 85586/12-10-2012 και 85396/12-10-12 αιτηµάτων των εταιρειών Cyclopolis και 
AMCO Α.Β.Ε.Ε., αντίστοιχα, περί µετάθεσης της καταληκτικής  ηµεροµηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και εγκατάσταση σταθµών αυτόµατης διάθεσης ποδηλάτων στην Παλιά Πόλη του ∆ήµου Χανίων» επειδή     
 ο ∆ήµος Χανίων έχει τηρήσει όλες τις προβλεπόµενες, από το νόµο, προθεσµίες δηµοσιότητας του διαγωνισµού και 
δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία παράταση προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών για την καλύτερη προετοιµασία 
και συµµετοχή των υποψηφίων σε διαγωνισµούς. 

ΑΔΑ: Β43ΛΩΗ5-ΧΞ7



 2 

  
      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 986/2012 
 

  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                      ΕΜΜ. ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ    
            Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ                          

     ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                               MIXAΛΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ 
                          M. KOKKINAKH 
                   Ακριβές αντίγραφο                                                                       Λ. ΓΟΥΛΑΣ      
                   Η Αναπλ.  Γραµµατέας                                                                Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ        
     Γεωργία ∆ρακακάκη                                                                ΑΝ. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ       
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