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

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  15 - 12 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ.378/2014 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας υλοποίησης 
εργασιών της ∆ράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Παρέµβαση 
για την απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 15η του µήνα ∆εκεµβρίου του 
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την υπ’ αριθ. 17787/11-12-2014 
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, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς 
Ευστράτιος, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ράπτου Ολγα.  
 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 
Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  
Ευστάθιος.  
 
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου ότι µε την µε αριθµό 133/2014 απόφαση δηµοτικού 
συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την «υλοποίηση εργασιών της 
∆ράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Παρέµβαση για την 
απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412» και µε την 
µε αριθµό 266/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν 
οι όροι διακήρυξης και έγινε η δέσµευση της απαιτούµενης πίστωσης. 
Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορούσε: 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΥΟ (2) ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

ΜΙΑ (1) ΕΚΘΕΣΗ 

 
    Η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆ 28/80  και του 
άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε µία ηµερήσια και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού  καθώς και 



[2] 
 

σε µία ηµερήσια µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων (, Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία 
και Αγγελιοφόρος της Κυριακής). Επίσης, περίληψη της διακήρυξης είχε αναρτηθεί και στην 
ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr 
   Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 07/10/14, στην επιτροπή δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά γι’ αυτό και ο διαγωνισµός  κηρύχτηκε άγονος  µε απόφαση ΟΕ 346/2014 . 
Έχοντας υπόψη:  
 
Α) 1. Tις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α) ««Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
    1Α). Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 περ. 1 του Ν. 4146/13 «∆ιαµόρφωση Φιλικού 
Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», 
αναφορικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4013/11, υποχρέωση λήψης σύµφωνης 
γνώµης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ, όπου αναφέρεται ότι «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που 
αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµόσιων 
συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 
και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Αρχής, εφόσον οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας 
τους, στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 
3. Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 
1291Β’/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων που 
αφορούν παροχή υπηρεσιών. 
4. Την υπ’ αριθµό 1827/2014 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
6. Την µε αριθµό πρωτ. 14560 πρόσκληση υποβολής προσφορών 
7. Mε αριθµό πρωτοκόλλου 14733/17-10-2014 κατάθεση προσφοράς της εταιρίας ∆. Γιάννος 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 
8. Το από 24/10/2014 πρακτικό της επιτροπής 
9. Την µε αριθµό 320/14 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία µε την παρούσα 
απόφαση ανακαλείτε. 
10. Την µε αριθµό 346/14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
                                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  
 
1. Να εγκρίνει την διενέργεια µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας 
υλοποίησης εργασιών της ∆ράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης 
µε τίτλο «Παρέµβαση για την απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης 
(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412 του πρόχειρου διαγωνισµού που είχε καταστεί άγονος (ΑΠΟΦ.ΟΕ 
246/2014). 
2. Να εγκρίνει το από 24/10/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων. 
3. Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα της απευθείας ανάθεσης για την ανωτέρω υπηρεσία στην 
εταιρία: 
 ∆.ΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-D WHITE, ΑΦΜ 997826590, ∆.Ο.Υ Z’ Θεσσαλονίκης, µε διεύθυνση 9ο 
χλµ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟ THERMI II, ΤΚ 57001-TΘ 4108, ΘΕΡΜΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (6.208,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι κατέθεσε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η 
προσφορά του ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση,  τις προδιαγραφές του διαγωνισµού και 
εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού.   
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

             Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 23 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος),  κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας). 
 
Α). Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης εργασιών της ∆ράσης 26 
«Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Παρέµβαση για την 
απασχόληση στη ∆υτική Θεσσαλονίκη» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412 του 
πρόχειρου διαγωνισµού που είχε καταστεί άγονος (ΑΠΟΦ.ΟΕ 246/2014). 
Β). Εγκρίνει το από 24/10/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
Γ). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της απευθείας ανάθεσης για την ανωτέρω υπηρεσία στην εταιρία: 
∆.ΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-D WHITE, ΑΦΜ 997826590, ∆.Ο.Υ Z’ Θεσσαλονίκης, µε διεύθυνση 9ο χλµ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟ THERMI II, ΤΚ 57001-TΘ 4108, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
συνολικής αξίας έξι χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (6.208,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, 
δεδοµένου ότι κατέθεσε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύµφωνη µε την 
τεχνική έκθεση,  τις προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  
 
 ∆). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
 
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 378/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  16 - 12 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


