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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               24.6.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμός Απόφασης:  170/2020 

 

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Νο3 ελέγχου των δικαιολογητικών άρθρου 80 του Ν.4412/16 και κατακύρωσης 

αποτελέσματος για την  μελέτη: «Ειδικό χωρικό σχέδιο παράκτιου  μετώπου Δ.Ε. Μενεμένης Δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης», με προϋπολογισμό 58.499,74 €, πλέον ΦΠΑ. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

10645/19.6.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  

στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 4) 

Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 6) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 7) Κουσίδης Γεώργιος 

(μέλος). 

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Ράπτου Όλγα. 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την υπ' αριθμ. 118/24-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 15-04-2020  

Πρακτικό Νο2, που αφορούσε την συνολική βαθμολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών και 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  της υπ’ αρ. 136/2018 μελέτης, με τίτλο «Ειδικό χωρικό σχέδιο παράκτιου 

μετώπου Δ.Ε. Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», με προϋπολογισμό 58.499,74 €, πλέον ΦΠΑ και 

ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο,  την   Σ/Ξ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΄΄ΔΙΚΤΥΟ AE -  ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ - ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄ με 

συνολική  βαθμολογία 85,74% και προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 22,15% (45.539,16  € + 10.929,40 € ΦΠΑ 

= 56.468,56 €). 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης μετά και την κοινοποίηση της άνω απόφασης της Οικονομική Επιτροπής 

στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία με το υπ΄αρ.1182/ΔΤΥ 7827/29-04-2020  έγγραφο, προσκάλεσε με το 

υπ’ αριθμ. 1284/ΔΤΥ8332/11-05-2020 έγγραφό του τον προσωρινό ανάδοχο  να υποβάλλει τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’/74) όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 1385/ΔΤΥ8884/21-05-2020 αίτηση ο «προσωρινός ανάδοχος» υπέβαλλε τα άνω 

δικαιολογητικά, που εξετάστηκαν στις 21-05-2020 από την Επιτροπή οπότε  συντάχθηκε και υπογράφτηκε το 

Πρακτικό Νο 3 περί του ελέγχου των δικαιολογητικών άρθρου 80 του Ν.4412/16 και κατακύρωσης  της άνω 

Δημοπρασίας. 

ΑΔΑ: ΩΗΥ3ΩΨΕ-ΛΙΨ
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Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή : 
 
1. Να εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 3 περί του ελέγχου των δικαιολογητικών άρθρου 80 του  
Ν.4412/16 και κατακύρωσης του αποτελέσματος, της μελέτης με τίτλο «Ειδικό χωρικό σχέδιο παράκτιου 
μετώπου Δ.Ε. Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αρ. μελ. 136/2018  
 
 
2. Να κατακυρώσει τη σύμβαση υπέρ της   
  

 Σ/Ξ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΄΄ΔΙΚΤΥΟ AE -  ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄  
 
 
που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά με συνολική  βαθμολογία 85,74% και προσφερόμενο 

ποσοστό έκπτωσης 22,15% (45.539,16  € + 10.929,40 € ΦΠΑ = 56.468,56 €).  

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

του  προέδρου,  

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει  το συνημμένο Πρακτικό Νο 3 περί του ελέγχου των δικαιολογητικών άρθρου 80 του Ν.4412/16 

και κατακύρωσης του αποτελέσματος, της μελέτης με τίτλο «Ειδικό χωρικό σχέδιο παράκτιου μετώπου Δ.Ε. 

Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αρ. μελ. 136/2018  

 

 

Β) Κατακυρώνει τη σύμβαση υπέρ της  Σ/Ξ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΄΄ΔΙΚΤΥΟ AE -  ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄ 

που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά με συνολική  βαθμολογία 85,74% και προσφερόμενο 

ποσοστό έκπτωσης 22,15% (45.539,16  € + 10.929,40 € ΦΠΑ = 56.468,56 €)  

 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  170/2020. 

 

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

 

   Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  25.6.2020  

        

 

       O Πρόεδρος  

 

              Καζαντζίδης Γεώργιος 

ΑΔΑ: ΩΗΥ3ΩΨΕ-ΛΙΨ
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