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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  27 - 8 - 2012 
                            συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
Αριθµός  Απόφασης : 270/2012 

 
ΘΕΜΑ: Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου µε επωνυµία Παπαχατζή Γεώργιου, ανάδοχο 
σύµφωνα µε την µε αριθµό πρωτ.4719/12 σύµβαση, για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής 
κάλυψης και φωτισµού εκδηλώσεων του δήµου.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27ην του µήνα Αυγούστου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12364/24 - 8-2012 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, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, 
Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία. 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Καζαντζίδης Γ. 
έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι  
 

‘Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και ειδικότερα το άρθρο 50 «Έκπτωσις του αναδόχου» όπου 
αναφέρεται η δυνατότητα του δήµου σε περίπτωση που «ανάδοχος δεν συµµορφούται 
προς τα υποχρεώσεις αυτού, τα απορρεούσας εκ των συµβάσεως και των διατάξεων του 
παρόντος» να «κηρύσσει αυτόν έκπτωτον και να διατάσσει την παύσιν των εργασιών». 

2. Το γεγονός ότι: 
Με την µε αριθµό 539/05-04-12 απόφαση δηµάρχου έγινε η ανάθεση στην εταιρία µε 
επωνυµίας ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΦΜ 103122190, των υπηρεσιών ηχητικής 
κάλυψης και φωτισµού εκδηλώσεων, συνολικής αξίας 23.500€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% και ακολούθησε η υπογραφή της σύµβασης µε αριθµό πρωτ.4719/05-04-12 για 
χρονικό διάστηµα έως 31/12/12. 
Η ανάθεση έγινε µε βάση το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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3. Το γεγονός ότι η εταιρία ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δεν ήταν συνεπής ως προς τις 
υποχρεώσεις του από απορρέουν από την αναφερόµενη σύµβαση. 

 Αναλυτικότερα,  
α) Στις 26/07/12 στην πλατεία Τσοπανόγλου και ώρα 20:00, είχε προγραµµατιστεί 
πολιτιστική εκδήλωση, στην οποία η συγκεκριµένη εταιρία, παρότι είχε ενηµερωθεί 
εγκαίρως, αρνήθηκε παντελώς παράνοµα και αντισυµβατικά να εκτελέσει τις συµβατικές 
της υποχρεώσεις, διότι δεν προσήλθε, προκαλώντας την ηθική βλάβη δήµου από την 
σοβαρή δυσλειτουργία της εκδήλωσης. 
β) Σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας της αρµόδια υπηρεσίας του δήµου µε την 
ανωτέρω εταιρία, υπήρχαν προβλήµατα λόγω καθυστέρησης προσέλευσης αυτής στις 
συγκεκριµένες ώρες και χώρους των εκδηλώσεων µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται έντονη 
δυσφορία του κοινού λόγω της καθυστερήσεως και δυσφήµιση του δήµου. 

4.  Το γεγονός ότι έχει γίνει κάθε προσπάθεια συµµόρφωσης της αναδόχου, µε συνεχείς 
υποδείξεις και υποχωρήσεις εκ µέρους του δήµου αλλά η µη προσέλευση σε εκδήλωση 
του δήµου αφήνοντας εκτεθειµένο τον δήµο έχει κλονίσει ανεπανόρθωτα την εµπιστοσύνη 
µη έχοντας κανένα συµφέρον για την εκτέλεση της συµβάσεως στο µέλλον. 
 

κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  
 

 Να κηρύξει έκπτωτο την εταιρία ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ανάδοχο των υπηρεσιών 
ηχητικής κάλυψης και φωτισµού εκδηλώσεων του δήµου και να αποφασίσει την παύση  
των συγκεκριµένων εργασιών. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του πρόεδρου 
 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 14 υπέρ (Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος), αποχή 10 (Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα 
Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς 
Παράσχος, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας, οι 
οποίοι επιρρίπτουν την ευθύνη στην ∆ηµοτική Αρχή για την επιλογή του συγκεκριµένου 
αναδόχου). 
Α).  Κηρύσσει έκπτωτο την εταιρία ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ανάδοχο των υπηρεσιών ηχητικής 
κάλυψης και φωτισµού εκδηλώσεων του δήµου και αποφασίζει την παύση  των συγκεκριµένων 
εργασιών, επειδή µε την επιδειχθείσα αντισυµβατική συµπεριφορά αλλά και τα διαρκώς 
αναφυόµενα προβλήµατα και καθυστερήσεις που προέκυπταν από την πλευρά του αναδόχου, 
προκλήθηκε σηµαντική ηθική και όχι µόνο ζηµιά στο ∆ήµο, ώστε να θεωρείται µη συµφέρουσα η 
συνέχιση της συνεργασίας και η εκτέλεση της συµβάσεως στο µέλλον. 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 270/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                                     Αµπελόκηποι 29 - 8 -2012                                           
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
 


