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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  29/07/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  152/2014                                               

  
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής δηµοπρασίας του έργου «∆ράσεις βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 1ο Λύκειο Μενεµένης»  µε αρ. µελέτης: 100/2013 Μελέτης 
και  προϋπολογισµό : 128.002,00€ (µε  ΦΠΑ 23%). 

 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22αν του µήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
9633/17-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος 2) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 3) Σιώπης Κων/νος, µέλος 4) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος 5)Σάββα Αικατερίνη, µέλος, 6)Μεζίκης Βασίλειος, µέλος, 
 
Απόντες: 1)Κατσαρός Ιωάννης, µέλος, 2)Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος, 3) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
 

Με την υπ' αριθµό 157/ 02.06.2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρου 

έργου µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό βάσει της υπ’ αρ. 100/2013 Μελέτης µε τίτλο «∆ράσεις βελτίωσης 

της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 1ο Λύκειο Μενεµένης» συνολικού 

προϋπολογισµού  128.002,00€ µε  ΦΠΑ 23% . 

 

Στην συνέχεια µε την υπ ' αριθµό 104/11.06.2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης της  δηµοπρασίας.  

 

Ηµεροµηνία δηµοπράτησης ορίστηκε η 08.07.2014  

 

Σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, προσωρινός µειοδότης είναι η Κοινοπραξία 

«∆ηµητρίου Ε. Γεώργιος – Αγγειοπλάστης Ι. Κωνσταντίνος» µε µέση έκπτωση 50,27%. 

 

Κατά του Πρακτικού της δηµοπρασίας ασκήθηκε ένσταση από την ατοµική εργοληπτική επιχείρηση Χάσογλου 

∆. Ιωάννης Ε.∆.Ε. κατά του πρακτικού διαγωνισµού βάσει του οποίου προσωρινός µειοδότης είναι η Κ/Ξ 
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«∆ηµητρίου Ε. Γεώργιος – Αγγειοπλάστης Ι. Κωνσταντίνος» , εντός του προβλεπόµενου νόµιµου διαστήµατος 

µε αριθµό πρωτ. 9488/ ∆ΤΥ 2523/14.07.2014 και κατατέθηκε παράβολο διακοσίων πενήντα ευρώ(250,00€) .  

 

Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, προτείνεται : 

• η απόρριψη της ένστασης για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 08.07.2014, όπως αυτό 

προκύπτει από το πρακτικό. 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την απόρριψη της µε Α.Π. 9488/∆ΤΥ 2523/14.07.2014 ένστασης του κου 

Χάσογλου Ιωάννη που συνοδεύεται από παράβολο 250,00€ για το έργο  

«∆ράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης  ενέργειας στο 1ο Λύκειο 

Αµπελοκήπων» µε αριθµό µελέτης 100/13 που δηµοπρατήθηκε στις 08.07.2014 διότι: 

 

1.Η ατοµική εργοληπτική επιχείρηση «ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» του προσωρινού µειοδότη Κ/Ξ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

µεταξύ άλλων δηλώνει ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 

της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων, σύµφωνα µε την διακήρυξη, παρ. αiii 

του άρθρου 23.2.2. 

Σύµφωνα µε την ένσταση του κ. Χάσογλου Ιωάννη, η µη αναγραφή από τον ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

στην υπεύθυνη δήλωση της διευκρινιστικής παρένθεσης ότι καταλαµβάνει και τη συγκεκριµένη δηµοπρασία 

δεν θεωρείται λόγος αποκλεισµού καθώς ο νόµιµος εκπρόσωπος της ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης 

δηλώνει υπεύθυνα την µη ύπαρξη πειθαρχικού  παραπτώµατος που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 

δηµοπρασίες δηµοσίων έργων και εννοείται ούτε και στην συγκεκριµένη. Συνεπώς, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

αποκλείει την ένσταση για τον πρώτο λόγο. 

 

2. Μετά από δύο έγγραφα (Α.Π. 9512/∆ΤΥ 2542/15.07.2014 & Α.Π. 10.099/∆ΤΥ 2700/24.07.2014) της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς την Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων (Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε.) – Περιφερειακό Τµήµα Σερρών σχετικά µε την εγκυρότητα της βεβαίωσης οφειλής 

εισφορών της ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» του προσωρινού 

µειοδότη Κ/Ξ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  και την αντίστοιχη απάντηση 

του Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε. (Περιφερειακό Τµήµα Σερρών) µε Α.Π. 27/24.07.2014 (εισερχόµενο Α.Π. 10.175/∆ΤΥ 

2710/24.07.2014), η βεβαίωση οφειλής εισφορών της ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» γίνεται δεκτή. Συνεπώς, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποκλείει την ένσταση και για τον 

δεύτερο λόγο. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την απόρριψη της µε Α.Π. 9488/∆ΤΥ 2523/14.07.2014 

ένστασης του  κου  Χάσογλου Ιωάννη κατά του πρακτικού του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: 

«∆ράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης  ενέργειας στο 1ο Λύκειο 

Αµπελοκήπων» 

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του προέδρου  

 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                                       Οµόφωνα 
 

 
Α) Απορρίπτει  την ένσταση για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία αναφέρθηκε παραπάνω  

 

Β) Ανακηρύσσει την Κ/Ξ  «∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µειοδότρια 

στον εν λόγω διαγωνισµό µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα & είκοσι επτά (50,27%) 

 

Γ)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  152/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 29/07/2014  
 
                                                               Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 

 


