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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 23 -10-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 324/2015 
 
 
 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεµα δένδρων», 
αριθ,. µελέτης 83/15. Ακύρωση και επανάληψη διαγωνισµού. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 23ην του µήνα Οκτωβρίου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 10,00 πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από την 14709/23 -10 -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, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος,Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κεσόγλου 
Παύλος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικάς Γεώργιος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 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.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα.  
 
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, η κα Κόπτη 
Ελένη απουσίασε, παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 

Ο πρόεδρος καλεί τα µέλη να τοποθετηθούν επί του εκτάκτου χαρακτήρα της 
συνεδρίασης και µετά την οµόφωνη συµφωνία τους για την αναγκαιότητα της έκτακτης 
συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο  Αντιδήµαρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ΄ όψιν των µελών τα ακόλουθα: 
Ιστορικό δηµοπράτησης 
Με την µε αριθµό 287/28-09-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 

πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των εργασιών «Κλάδεµα δένδρων» ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 56.840,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 69.913,20€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε την µε αριθµό 167/05-10-15 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η 
απαιτούµενη πίστωση.  
Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 20/10/15, στην επιτροπή κατατέθηκαν τρεις 

(3) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες: 
1. ΤΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 14460/20-10-15 
2. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 14461/20-10-15 
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3. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ∆. ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 14462/20-10-15 
 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, 
η επιτροπή (σύµφωνα µε το από 20/10/15 πρακτικό) απέρριψε τις προσφορές οι οποίες 
κατατέθηκαν από τις εταιρίες ΤΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ και  ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ, δεδοµένου ότι δεν κατέθεσαν τα ζητούµενα σύµφωνα µε το άρθρο 15 της µε 
αριθµό 1552/15 διακήρυξης του διαγωνισµού, τεχνικά στοιχεία, δικαιολογητικά της τεχνικής 
προσφοράς ενώ έκανε δεκτή την προσφορά από την εταιρία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ∆. 
ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα ζητούµενα σύµφωνα µε το άρθρο 13 
δικαιολογητικά συµµετοχής και το άρθρο 15 της τεχνική προσφορά της διακήρυξης. 
Με βάσει τα  παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής 

προσφοράς η οποία ήταν η ακόλουθη: 
Α/Α Εταιρία Οικονοµική Προσφορά 

Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Ποσοστό 
Έκπτωσης 

1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ∆. 
ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

54.566,40€ 67.116,67€ 4,00% 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 21 του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και ειδικότερα: 
α) παρ.2 ήτοι 2. Η δι'ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία εκτελέσεως έργων και 
προµηθειών ακυρούται λόγω παρατύπου διεξαγωγής αυτής, εφ'όσον εκ της παρατύπου 
διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.  
Οµοίως ακυρούται η δι'ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία, εάν αποδεδειγµένως 
προκύπτη συννενόησις ή συµπαιγνία των διαγωνισθέντων προς ανάληψιν του έργου ή 
προµηθείας άνευ πραγµατικού συναγωνισµού. Η επί της δηµοπρασίας επιτροπή εις τας 
άνω περιπτώσεις εκθέτει εν λεπτοµερεία εις το πρακτικόν τα διατρέξαντα, ως ταύτα 
υπέπεσαν εις την αντίληψίν της, ως και την γνώµην της επ'αυτών.  
β) παρ.5 ήτοι 5. Επανάληψις της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνον µετά την κατά τας 
προηγουµένας παραγράφους, ακύρωσιν ή µη έγκρισιν. Επίσης η δηµοπρασία δύναται να 
επαναλαµβάνεται άπαξ, λόγω ασυµφόρου, κρινοµένου τούτου δι'αποφάσεως του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.  

2. Περαιτέρω, έχει κριθεί νοµολογιακά ότι, από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων που 
αποτυπώνουν γενική αρχή τόσο του εθνικού όσο και του ενωσιακού δικαίου, σύµφωνα µε 
την οποία η αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να κατακυρώσει το αποτέλεσµα 
ενός δηµόσιου διαγωνισµού (βλ. ΣτΕ 4146/2012, 651/2010, 1580, 810/2008, Ε.Α 
432/2012, 1132/2010, αποφ. ∆ΕΚ της 16.9.199, υπόθεση C-27/98, σκ.23,25,32-24), 
παρέχεται στα αρµόδια για την αξιολόγηση και κατακύρωση της προµήθειας όργανα του 
αναθέτοντας δήµου, διακριτική ευχέρεια, εκτιµώντας και προσδιορίζοντας κάθε φορά το 
συµφέρον του, είτε να κατακυρώσουν ολόκληρη ή µέρος της προµήθειας είτε να 
µαταιώσουν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού και να διατάξουν την επανάληψη του. Η 
ως άνω παρεχόµενη διακριτική ευχέρεια πρέπει κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, 
να ασκείται όχι αυθαιρέτως αλλά µέσα στα άκρα όρια της και, ως εκ τούτου, οι σχετικές 
εκδιδόµενες πράξεις των οργάνων του αναθέτοντος δήµου είναι φύσει αιτιολογητέες 
διοικητικές πράξεις, της αιτιολογίας τους δυνάµενης να προκύπτει και από τα στοιχεία του 
φακέλου, ώστε να µπορεί να ελεγχθεί η µη υπέρβαση των άκρων ορίων της ασκούµενης 
µ’ αυτές διακριτικής ευχέρειας, η υπέρβαση των οποίων συνιστά κακή χρήση της και 
καθιστά τις εν λόγω πράξεις µη νόµιµες. Καθορίζονται δε, εν προκειµένω, τα άκρα όρια 
της ως άνω παρεχόµενης διακριτικής ευχέρειας, από την αρχή της οικονοµικότητας ήδη 
αποτυπωθείσα, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης, στο άρθρο 1 του «Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού{ (ν.2362/1995, ΦΕΚ 247 Α’), 
όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 1 του ν.3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141Α’)-που διέπει τη διαχείριση των 
οικονοµικών των δήµων και επιβάλλει, προς εξασφάλιση της δηµοσιονοµικής 
βιωσιµότητας τους, την εκπλήρωση των σκοπών τους µε τη «χρήση των αναγκαίων µόνο 
διοικητικών πόρων» και «στην ενδεδειγµένη ποιότητα και ποσότητα και στην καλύτερη 
τιµή» 
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3. Την υπάρχουσα σχετική Νοµολογία (Πράξη 129/2013 του Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7, 294/2012 
πράξη του Ελ.Συν.Κλιµ.Ζ, Μη ανακλητέα από την απόφαση του Ελ.Συν.2786/2012 Τµ 6, η 
οποία δεν αναθεωρήθηκε από την απόφαση Ελ.Συν.2907/2012 Τµ. Μείζονος-Επταµελούς 
Σύνθεση και απόφαση 2754/2011 Ελ/Συν.Τµ.VI) καθώς και την 1505/12 Πράξη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Τµήµα VI και την µε αριθµό 95/2006 Πράξη, Τµήµα VII. 

4. Το γεγονός ότι στον διαγωνισµό που διενεργήθηκε για το έτος 2014, για την αντίστοιχη 
ανάθεση των υπηρεσιών «κλάδεµα δένδρων», η κατακύρωση έγινε στον ανάδοχο µε 
ποσοστό έκπτωσης 52% (απόφαση µε αριθµό 298/22-10-14 Οικονοµικής Επιτροπής, 
Α∆Α 7Υ1ΚΩΨΕ-ΡΕΥ). 

5. Το γεγονός ότι στον τρέχον διαγωνισµό συµµετείχαν τρεις υποψήφιες εταιρίες από τις 
οποίες οι δύο δεν έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν 
κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς µε αποτέλεσµα την 
ύπαρξη ενός υποψήφιου αναδόχου µε προσφορά 4%. 

 
Β)  1.  Την µε αριθµό 287/28-09-15 απόφαση της ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διενέργειας 
του διαγωνισµού 

2.  Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό 365/15 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωµής. 

3. Την µε αριθµό 167/05-10-15 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.  

4. Την µε αριθµό 1552/15 διακήρυξη του διαγωνισµού 
5. Την µε αριθµό µελέτης 83/15 από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας-
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος- Τµήµα Πρασίνου  

6. Το από 20/10/15 πρακτικό της επιτροπής 
 
Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της διακήρυξης σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 28/80 και του 
άρθρου 3 τον Ν.3548/07, σε µια ηµερήσια, σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού καθώς 
και σε µια ηµερήσια µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων (Τύπος της Θεσσαλονίκης, 
Μακεδονία, Αγγελιοφόρος της Κυριακής). 

  Επίσης είχε αναρτηθεί σύµφωνα µε τον Ν.3861/10, στον ιστότοπο του Προγράµµατος 
∆ι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-
menemeni.gr και σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11, πλήρες τεύχος στο 
«ΚΗΜ∆ΗΣ». 

 
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  

 
Α) Να εγκρίνει το από 20/10/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων. 

Β) Να ακυρώσει, να µην εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των 
υπηρεσιών «Κλάδεµα δένδρων», σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆ 28/80 δεδοµένου ότι το 
αποτέλεσµα κρίθηκε ασύµφορο για τον δήµο 
Γ) Να αποφασίσει την άπαξ επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων   
διακήρυξης.  

 
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). Εγκρίνει το από 20/10/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεµα δένδρων» (αριθ. µελέτ. 83/2015). 
Β). Ακυρώνει, το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδεµα 
δένδρων», σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆ 28/80 δεδοµένου ότι το αποτέλεσµα κρίθηκε 
ασύµφορο για τον δήµο, σύµφωνα µε το ανωτέρω πρακτικό. 
Γ). Αποφασίζει την άπαξ επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης. 
∆). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 324/2015 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 23 - 10 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


