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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 20-04-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 111 / 2015 
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ   & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ/τ.  
ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Ε.Ε »    για    τη  διάλυση  της σύµβασης  του  έργου: «Μελέτη                 
ολοκληρωµένης  τεχνικής   και   κοινωνικής   παρέµβασης   συνοικισµού   ∆ενδροποτάµου                 
∆ήµου    Μενεµένης. Ανάπλαση     κοινοχρήστων     χώρων   συνοικισµού   ∆ενδροποτάµου,                 
∆ήµου  Μενεµένης» (Ανακατασκευή οδοστρωµάτων στο    συνοικισµό ∆ενδροποτάµου)                 
µε αρ. µελ.:  34/2007 και προϋπολογισµό : 900.448,80 €.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 20ην του µήνα Απριλίου έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 5051/16-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,  
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος 
Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 
Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου 
Ολγα,  Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Νοτάκης Ιωάννης. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης κα Κόπτη 
Ελένη η οποία και παρευρέθηκε και κα Παλληκαρίδου Αναστασία,  η οποία όµως δεν παρέστη.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ. Θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως Θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ότιΗ  ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχοντας υπόψη : 
 
1. Την υπ' αρ. 34/2007  µελέτη της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Μενεµένης. 
2. Την υπ' αρ.238/16.07.2007  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ήµου Μενεµένης 
που εγκρίνει την εκτέλεση του έργου. 
3. Την αριθµ. 18/12.02.2008 απόφαση ∆.Ε. του  ∆ήµου Μενεµένης όπου καθορίζονται οι όροι 
της διακήρυξης της δηµοπρασίας µε ανοικτή δηµοπρασία. 
4. Την αριθµ. 75/07.07.2008 απόφαση ∆.Ε. του  ∆ήµου Μενεµένης περί εγκρίσεως των 
πρακτικών διενέργειας δηµοπρασίας για το έργο αυτό, στο οποίο ανακηρύχθηκε  µειοδότης η  

  



 
 

[2] 
 

εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε δ/τ  ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»  φέροντας µέση 
έκπτωση τρία τοις εκατό ( 3%) επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης.   
5. Το από 01.10.2008 συµφωνητικό µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ήµου Μενεµένης  και της Αναδόχου 
εταιρείας « ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε δ/τ  ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.». 
6. Την µε αρίθµ.  14/19.01.2009 απόφαση ∆.Σ. του  ∆ήµου Μενεµένης για την έγκριση της 
παράτασης του έργου 90 ηµερών. 
7. Την µε αρίθµ. 162/31.08.2009 απόφαση ∆.Σ. του  ∆ήµου Μενεµένης για την έγκριση της 
παράτασης του έργου 180 ηµερών. 
8. Την µε αρίθµ.  2/27.01.2010 απόφαση ∆.Σ. του  ∆ήµου Μενεµένης για την έγκριση της 
παράτασης του έργου έως 01.05.2010. 
9. Την µε αρίθµ. 77/19.04.2010 απόφαση ∆.Σ. του  ∆ήµου Μενεµένης για την έγκριση της 
παράτασης του έργου έως 30.09.2010. 
10. Την από 17.06.2010 παραληφθείσα Ειδική  ∆ήλωση  ∆ιακοπής Εργασιών της Αναδόχου 
εταιρείας.  
11. Την µε αριθµ. 7286/∆ΤΥ1115/23.06.2010 απόφαση διακοπής εργασιών της ∆.Τ.Υ  του  
∆ήµου Μενεµένης. 
12. Την µε αρίθµ. 142/21.07.2010 απόφαση ∆.Σ. του  ∆ήµου Μενεµένης για την έγκριση του 1ου  
ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου. 
13. Ο 4ος Λογαριασµός (07.12.2010) 
14. Το από την 23 Μαΐου 2011 Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Παραλαβής, µέρους του έργου προς 
χρήση. 
15. Την από 11.03.2013 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύµβασης του έργου. 
16. Την µε αρίθµ. πρωτ.:3958/∆ΤΥ1131/22.03.2013 απόρριψη της αίτησης της εταιρείας  από τη 
∆.Τ.Υ. 
17. Την από 29.04.2013 ένσταση του αναδόχου κατά της µε αρίθµ.  3958/∆ΤΥ1131/22.03.2013  
απόφασης της  ∆.Τ.Υ. 
18. Την µε αρίθµ.  6874/∆ΤΥ1973/22.05.2013 απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ως 
εκπρόθεσµη  από τη ∆.Τ.Υ. 
19. Την από 18.02.2015 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύµβασης του έργου. 
20. Την µε αρίθµ. πρωτ.: 3085/∆ΤΥ972/06.03.2015 Απόφασης περί της απόρριψης  της αίτησης 
της εταιρείας από τη ∆.Τ.Υ. 
21. Την από 18.03.2015 ένσταση του αναδόχου κατά της µε αρίθµ.  3085/∆ΤΥ972/06.03.2015 
απόφασης της  ∆.Τ.Υ. 
 
προτείνει την απόρριψη της µε  αριθµ. πρωτ.:3677/∆ΤΥ1169/18.03.2015  ένστασης της  εταιρείας 
«ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» που κατατέθηκε 
εµπρόθεσµα για το έργο: «Μελέτη ολοκληρωµένης  τεχνικής και κοινωνικής παρέµβασης 
συνοικισµού  ∆ενδροποτάµου ∆ήµου Μενεµένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισµού 
∆ενδροποτάµου, ∆ήµου    Μενεµένης» (Ανακατασκευή οδοστρωµάτων στο    συνοικισµό 
∆ενδροποτάµου)  µε  αρ. µελ.: 34/2007 και προϋπολογισµό: 900.448,80 € για τη διάλυση της 
σύµβασης, διότι: 
 
1. Το  συµβατικό  αντικείµενο  του έργου  που  αφορά την  προµήθεια των ιστών 
φωτισµού,  των ηλεκτρικών πινάκων κι όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για την εγκατάσταση 
του δικτύου φωτισµού δεν έχει εκτελεστεί και συγκεκριµένα : 
1.1 Οι ιστοί φωτισµού , τα φωτιστικά σώµατα ,τα  ακροκιβώτια  δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του τιµολογίου της µελέτης κι ως εκ τούτου δε δύναται να παραληφθούν 
προσωρινά ή κι οριστικά (βλ. §16). 
1.2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες δεν έχουν προσκοµισθεί .(βλ. §20) 
 
Επισηµαίνεται ότι, τα ανωτέρω υλικά δεν είχαν παραληφθεί ούτε από το πρώην ∆ήµο Μενεµένης 
ούτε από το νέο καλλικρατικό ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης. 
 
2. Το οικονοµικό αντικείµενο που περιγράφεται στην από την 18.02.2015 αίτηση για τη 
διάλυση της σύµβασης  του έργου ανέρχεται στο ποσό των 580.600,00 € κι όχι σε 652.846,37 € 
όπως αναφέρεται σ΄ αυτήν. (βλ. §13) 
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Ως εκ τούτου, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την απόρριψη της µε αριθµό πρωτ.: 
3677/∆ΤΥ 1169/18.03.2015  ένστασης  της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ/τ.  
ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»  για τη διάλυση της σύµβασης.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το υπ’ αριθ. 3/2015 πρακτικό της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 26 υπέρ (Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κάτζικας Γεώργιος, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,  Σµήλιος Ηλίας) λευκό 1 (Τσοµπανοπούλου Μελίσα). 
 
     Α). Απορρίπτει την µε  αριθµ. πρωτ.:3677/∆ΤΥ1169/18.03.2015  ένστασης της  εταιρείας 
«ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» που κατατέθηκε 
εµπρόθεσµα για το έργο: «Μελέτη ολοκληρωµένης  τεχνικής και κοινωνικής παρέµβασης 
συνοικισµού  ∆ενδροποτάµου ∆ήµου Μενεµένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισµού 
∆ενδροποτάµου, ∆ήµου    Μενεµένης» (Ανακατασκευή οδοστρωµάτων στο    συνοικισµό 
∆ενδροποτάµου)  µε  αρ. µελ.: 34/2007 και προϋπολογισµό: 900.448,80 € για τη διάλυση της 
σύµβασης, (µε οικονοµικό αντικείµενο του έργου στο ποσό των 580.600,00 € κι όχι σε 652.846,37 
€ όπως αναφέρεται αίτηση για τη διάλυση της σύµβασης  του έργου) διότι: 
 
1. Το  συµβατικό  αντικείµενο  του έργου  που  αφορά την  προµήθεια των ιστών φωτισµού,  των 
ηλεκτρικών πινάκων κι όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για την εγκατάσταση του δικτύου 
φωτισµού δεν έχει εκτελεστεί και συγκεκριµένα :  
 
1.1 Οι ιστοί φωτισµού , τα φωτιστικά σώµατα ,τα  ακροκιβώτια  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
του τιµολογίου της µελέτης κι ως εκ τούτου δε δύναται να παραληφθούν προσωρινά ή κι οριστικά . 

(βλ. §16) 
 
1.2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες δεν έχουν προσκοµισθεί .(βλ. §20). 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1112015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 21 - 4 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος     
  
 
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 
 


