
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  23/10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης: 175/2015                                             

  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεµνών και 

φύτευσης νέων δένδρων». Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ηµέρα 
της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 12:00µεσ  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 
από την 14406/19-10-2015 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) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος), 3)Ναπλαντίδου Αφοδίτη (Αναπληρωµατικό 
Μέλος), 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος (Αναπλ. Μέλος),5)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
 
Απόντες:1)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 2) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 3)Ράπτου Όλγα (µέλος), 
4)Αποστολίδου Μαρία (µέλος). 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  

     Με την µε αριθµό 274/07-09-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισµού για την ανάθεση των εργασιών «Αποξήλωσης πρέµνων και φύτευσης νέων δέντρων», µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό 24.039,06€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 29.568,04€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ µε την µε αριθµό 154/28-09-15 

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε 

η απαιτούµενη πίστωση.  

Στην επιτροπή κατατέθηκαν έντεκα (11) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρίες: 

1. ΛΕΣΣΗΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14028/13-10-15 

2. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14029/13-10-15 

3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14030/13-10-15 

4. ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14031/13-10-15 

5. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14032/13-10-15 

6. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14034/13-10-15 

7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΤ. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14035/13-10-15 

8. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΕΤΡ. ΜΑΜΗ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14033/13-10-15 

9. ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14036/13-10-15 

10. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΟΣΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14027/13-10-15 



 
11. ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 14026/13-10-15 

 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή 

απέρριψε (σύµφωνα και µε το από 13/10/15 πρακτικό) τις προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες 

ΛΕΣΣΗΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ και ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΟΣΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

δεδοµένου ότι δεν κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 12 της µε αριθµό 

1533/15 διακήρυξης του διαγωνισµού ενώ έκανε δεκτές προσφορές από τις εταιρίες ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, 

ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΤ. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΕΤΡ. ΜΑΜΗ, ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ και 

ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ. 

Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών οι 

οποίες ήταν οι ακόλουθες: 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

2. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 16.610,84€ 20.431,33€ 30,901% 

3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

4. ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ 22.380,85€ 27.528,45€ 6,897% 

5. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 19.940,05€ 24.526,26€ 17,05% 

7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΤ. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 16.827,34€ 20.697,63€ 30,00% 

8. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΕΤΡ. ΜΑΜΗ 20.433,20€ 25.132,83€ 15,00% 

9. ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

10. ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ δεν έγιναν δεκτές δεδοµένου ότι 

δεν υπήρχε σε αυτές είτε η αναγραφή της τιµής µονάδας είτε τόσο η αναγραφή της τιµής µονάδας όσο και της 

συνολικής δαπάνης ανά εργασία καθώς και το σύνολο χωρίς το ΦΠΑ και µε ΦΠΑ παρά µόνο το ποσοστό 

έκπτωσης. 

 

Έχοντας υπόψη : 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν, 
1. Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 
2. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 



 
3. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  
4. Των άρθρων 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
5. Του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριµένα του άρθρου 20 παραγ.13µε το οποίο 
προστίθενται οι παραγρ. 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06  

6. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 

7. 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. 

 
Β)  1.  Την µε αριθµό 274/07-09-15 απόφαση της ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διενέργειας του διαγωνισµού 

2.  Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό 349/15 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής. 
3. Την µε αριθµό 154/28-09-15 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 1533/15 διακήρυξη του διαγωνισµού 
5. Την µε αριθµό µελέτης 73/15 από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας-Καθαριότητας & 
Περιβάλλοντος- Τµήµα Πρασίνου  

6. Το από 13/10/15 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  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Α)  Να εγκρίνει το από 13/10/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 

Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης 
πρεµνών και φύτευσης νέων δένδρων» στην εταιρία µε επωνυµία ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΦΜ 
035592572 και ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ένα ευρώ και τριάντα 
τριών λεπτών (20.431,33€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση του διαγωνισµού και 
χαµηλότερη από αυτές που κατατέθηκαν, ποσοστό έκπτωσης 30,901% στον ενδεικτικό προϋπολογισµό του 
διαγωνισµού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου 
            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)  Εγκρίνει το από 13/10/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεµνών 
και φύτευσης νέων δένδρων» στην εταιρία µε επωνυµία ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΦΜ 035592572 και 
∆.Ο.Υ Λαγκαδά, συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ένα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών 
(20.431,33€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση του διαγωνισµού και χαµηλότερη από 
αυτές που κατατέθηκαν, ποσοστό έκπτωσης 30,901% στον ενδεικτικό προϋπολογισµό του διαγωνισµού.  
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 175 /2015. 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 



 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
                                                          Αµπελόκηποι 23/10/2015  
                                                               
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                        
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 
 
 
 


