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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 24-08-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 265/2015 
  
 
 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την κήρυξη έκπτωσης του αναδόχου  GENESIS ADVERTISING 
EKTΥΠΩΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ για την ανάθεση υπηρεσιών µε τίτλο: «Υπηρεσίες 
υλοποίησης εργασιών της ∆ράσης 2 «∆ικτύωση» και της ∆ράσης 3 «∆ηµοσιότητα –  
ευαισθητοποίηση», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την 
απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 376002. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 24ην του µήνα Αυγούστου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 11571/20-8-2015 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: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος,  
Βαλάνος Νικόλαος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο αντιπρόεδρος 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 και παρέστη µόνο η κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης  και ο Αντιδήµαρχος κος Παναγιωτίδης Γαβριήλ, έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι 
 

Έχοντας υπόψη:  
Α.    1. Την µε αριθµό πρωτ. 2.13889/4.2011 της 05-06-2012 απόφαση του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ένταξης της Πράξης µε τίτλο: Ολοκληρωµένη 
παρέµβαση για την απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη, του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναµικού», άξονας προτ. 4, κατηγορία παρέµβασης 1, δράση 3, η οποία θα υλοποιηθεί από 
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την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ΥΘΕΣ», εταίρος της οποίας είναι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης. 

      2. Την µε αριθµό 85 της 11-03-2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 
έγκριση υλοποίησης της πράξης.  
      3. Το έργο χρηµατοδοτείται από τη το Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» µε 
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς πόρους. Ο 
ενάριθµος του έργου είναι 2012ΣΕ03480407. 
         4.     Την µε αριθµό πρωτ. 5.15805/οικ.4.985 της 08-06-2015 του Υπ. Εργασίας, Κοιν. 
Ασφαλίσεων & Κοιν. Αλληλεγγύης, απόφαση παράτασης των έργων ΤΟΠΕΚΟ, έως 
31/08/2015 το φυσικό και έως 30/09/2015 το οικονοµικό αντικείµενο των έργων. 

   Β.      1. Την µε αριθµό 317/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διενέργειας 
διαγωνισµού 

       2.Την µε αριθµό 313/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη 
πίστωση.  

       3. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 303/14 στο Μητρώο 
∆εσµεύσεων. 

       4. Την υπ’ αριθµό 2195/14 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
       5. Την µε αριθµ. πρωτ. 16406/08-11-2014 προσφορά του αναδόχου 
       6. Την 351/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακύρωσης αποτελέσµατος 
του ∆ιαγωνισµού  
       7. Την µε αρθ. 18635/24-12-2014 σύµβαση µε την εταιρεία Genesis Εκτύπωση – 

Προβολή – Επικοινωνία ΕΠΕ .  
 Γ .  1. Το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80 περί έκπτωσης του αναδόχου .  

       2.Την µε αριθµό πρωτ. 10286/21-07-2015 ειδική διαταγή περαίωσης εργασιών, 
σύµφωνα µε την οποία δίνεται δεκαήµερη διορία για την διεξαγωγή των λοιπών 
συµβατικών υποχρεώσεων . 
       3. Την παραλαβή της ειδικής διαταγής περαίωσης εργασιών, µε την υπ΄αρθ. 
1707870894 φορτωτική ταχυµεταφοράς, της εταιρίας ACS COURIER, από την κα 
Ξανθοπούλου στις 22/07/2015.  
     4.   Την άπραγη παρέλευση της δεκαήµερης διορίας την 01/08/2015.     
 

   Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Έγκριση του από 7/8/2015 πρακτικού της επιτροπής γνωµοδότησης  

2. Κήρυξη της εταιρίας GENESIS Εκτύπωση – Προβολή – Επικοινωνία ΕΠΕ  ως 
έκπτωτου σύµφωνα µε την υπ.αριθµ.  18635/24-12-2014     σύµβαση . 

3. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής µε αριθµό 115/702359-6 από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 406,91 €. 

4. Την απαγόρευση της συµµετοχής της ανωτέρω εταιρίας σε αναθέσεις του ∆ήµου µας για ένα έτος.       
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Οµόφωνα 
Α). Έγκρίνει: 

• το από 7/8/2015 πρακτικού της επιτροπής γνωµοδότησης  

• την κήρυξη της εταιρίας GENESIS Εκτύπωση – Προβολή – Επικοινωνία ΕΠΕ  ως 
έκπτωτου σύµφωνα µε την υπ.αριθµ.  18635/24-12-2014     σύµβαση . 

• την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής µε αριθµό 115/702359-6 από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 406,91 € . 
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• την απαγόρευση της συµµετοχής της ανωτέρω εταιρίας σε αναθέσεις του ∆ήµου µας για 
ένα έτος. 

Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 265/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Βαλάνος Νικόλαος 
                                                                           Αµπελόκηποι 25 - 08 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


