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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  23 - 7 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  Απόφασης : 255/2012 
 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση αναδόχου από τη σύµβαση για «Παροχή υπηρεσίας για εκτίµηση επίδρασης 
του πράσινου δώµατος στο αστικό περιβάλλον του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στο πλαίσιο 
της υπ’ αριθµό 166355/Π97/02.03.2011 Πρόσκλησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.», µε αρ. µελ.: 07/2012 και 
προϋπ/σµό: 11.070,00 €. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9734/19- 7-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, 
Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσιριγώτης Αρσένιος,  
Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης,Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαµπρινή. 
 
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, αλλά δεν  
παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και ο ∆.Σ. κος Κουσενίδης Αλ.  έθεσε 
υπόψη του Συµβουλίου ότι  
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Με την υπ’ αρίθµ. 254/20.02.2012 απόφαση ∆ηµάρχου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης, εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µε τους Παναγιώτη Βουλέλη και Απόστολλο-
Μάριο Πάλλη για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσίας για εκτίµηση 
επίδρασης του πράσινου δώµατος στο αστικό περιβάλλον του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθµό 166355/Π97/02.03.2011 Πρόσκλησης του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». 
 
Η παραπάνω απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο µε Α∆Α: ΒΟΖΝΩΨΕ-ΩΗΦ. Με το υπ’ 
αρίθµ. 2543/∆ΤΥ 974/22.02.2012 έγγραφο της Υπηρεσίας, οι ανάδοχοι ενηµερώθηκαν για 
την έκδοση και την ανάρτηση της απόφασης ∆ηµάρχου και καλέστηκαν να προσέλθουν στο  
∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων-Μενεµένης επί της οδού Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, στον 
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1ο όροφο, µέσα σε διάστηµα εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης ανάθεσης, για την υπογραφή του έγγραφου συµφωνητικού (άρθρ. 26, παρ. 1, 
του Π.∆. 28/80). 
 
Στις 29-02-2012 υπογράφθηκε η σύµβαση µεταξύ του ∆ηµάρχου και των αναδόχων µε 
αριθµό Πρωτοκόλλου 3.029. 
Στις 02-05-2012, µε το  υπ’ αριθµ. 5850/∆ΤΥ 2230 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
προς τους Παναγιώτη Βουλέλη και Απόστολλο-Μάριο Πάλλη, η Υπηρεσία κάλεσε τους 
αναδόχους µε ειδική πρόσκληση του ∆ηµάρχου να συµµορφωθούν προς τις συµβατικές 
υποχρεώσεις καθώς δύο (2) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης δεν είχε 
πραγµατοποιηθεί καµία εργασία. Με το προαναφερόµενο έγγραφο, επίσης κλήθηκαν να 
καταθέσουν στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, στις 14 Μαϊου 2012 ηµέρα ∆ευτέρα, όλα τα 
απαιτούµενα για την υποβολή πρότασης από το ∆ήµο στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α το οποίο είχε 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων την 21 Μαϊου 2012. Παρά το έγγραφο της 
Υπηρεσίας, οι ανάδοχοι δεν συµµορφώθηκαν µε τις συµβατικές υποχρεώσεις και δεν 
πραγµατοποίησαν τα απαιτούµενα για την υποβολή της πρότασης. 
 
Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Παράγραφος 1,άρθρο 50 του Π.∆. 28/80  
«Οσάκις ο ανάδοχος δεν συµµορφούται προς τας υποχρεώσεις αυτού, τας απορρεούσας εκ 
της συµβάσεως και των διατάξεων του παρόντος ή προς τας εντός των ορίων των διατάξεων 
τούτων διδοµένας αυτώ εγγράφως υπό της επιβλεπούσης Τεχνικής Υπηρεσίας διαταγάς, 
καλείται δι'ειδικής προσκλήσεως του προισταµένου της υπηρεσίας παρ'ης επιβλέπονται τα 
έργα ή προκειµένου περί προµηθειών, εργασιών και µεταφορών υπό του δηµάρχου ή 
προέδρου κοινότητος,απαραιτήτως υποµιµνησκούσης τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
ίνα εντός ευλόγου προθεσµίας, πάντως ουχί ελάσσονος των δέκα ηµερών, συµµορφωθή 
προς τας υποχρεώσεις του ή τας αρµοδίας δοθείσας αυτώ εγγράφως διαταγάς. Εις 
περίπτωσιν καθ'ην αξιούται η λήψις µέτρων προ αποτροπήν προφανών κινδύνων,περί ων το 
άρθρον 48 παρ.6 του παρόντος, η τασσοµένη προθεσµία δύναται να είναι και µικροτέρα των 
10 ηµερών.  
 
Η ειδική πρόσκλησις και αι δια ταύτης τιθέµεναι προθεσµίαι δεν ανατρέπουν τας εκ της 
συµβάσεως υποχρεώσεις του αναδόχου δια την εµπρόθεσµον εκτέλεσιν των έργων ή 
τµηµάτων αυτών και τας εκ της υπερβάσεως των προθεσµιών συνεπείας. Ειδική πρόσκλησις, 
κατά τα ανωτέρω,δύναται να σταλή προς τον ανάδοχον, καθ'όλην την διάρκειαν ισχύος της 
συµβάσεως και µέχρι της εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.» 
 
Παράγραφος 2,άρθρο 50 του Π.∆. 28/80  
«Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς την ειδικήν ως άνω διαταγήν εντός της ταχθείσης 
προθεσµίας,το δηµοτικόν ή κοινοτικόν συµβούλιον εισηγήσει του προισταµένου της 
επιβλεπούσης υπηρεσίας κοινοποιουµένης και εις τον Νοµάρχην, κηρύσσει αυτόν έκπτωτον 
και διατάσσει την παύσιν των εργασιών.» 
Βάσει των ανωτέρω Α & Β, εισηγούµαστε για την έκδοση απόφασης έκπτωσης των 
αναδόχων Παναγιώτη Βουλέλη και Απόστολλο-Μάριο Πάλλη από τη σύµβαση «Παροχής 
υπηρεσίας για εκτίµηση επίδρασης του πράσινου δώµατος στο αστικό περιβάλλον του 
∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθµό 166355/Π97/02.03.2011 
Πρόσκλησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.», αρ. µελ. 07/2012, µε όλα τα νοµικά επακόλουθα. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του Π.∆. 28/80 
 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                       Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 19 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης 
Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος), κατά 4 
(Τσιριγώτης Αρσένιος,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης,Βούζας Ηλίας). 
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Α). Εγκρίνει την έκπτωση των αναδόχων Παναγιώτη Βουλέλη και Απόστολλο-Μάριο Πάλλη από 
τη σύµβαση «Παροχής υπηρεσίας για εκτίµηση επίδρασης του πράσινου δώµατος στο αστικό 
περιβάλλον του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθµό 
166355/Π97/02.03.2011 Πρόσκλησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.», αρ. µελ. 07/2012, µε όλα τα νοµικά 
επακόλουθα, επειδή οι ανάδοχοι δεν συµµορφώθηκαν µε τις συµβατικές υποχρεώσεις και δεν 
πραγµατοποίησαν τα απαιτούµενα για την υποβολή της πρότασης. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 255/2012 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                             Αµπελόκηποι 24 - 7 -2012                                           
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


