
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                            Από το πρακτικό της  29- 9 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               συνεδρίασης της Ο.Ε.  
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 179/2011                                               
 
 
Θέµα: Κατακύρωση διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού 
Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων» στο 2ο µειοδότη. 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Τρίτη 29ην Σεπτεµβρίου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 13634/29-9-2011 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:  
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Γρούγιος Ηλίας, µέλος στ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος, ζ) 
Αγοραστός Κων/νος, µέλος  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι: 
Με την αρίθµ. 95/14-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης (συνηµ. 1) η εταιρεία ‘’∆ΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.’’, ανακηρύχθηκε ανάδοχος για την κατασκευή 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αριθµ. µελ.: 
47/2009) προϋπολογισµού µελέτης 4.910.462€ µε το Φ.Π.Α., µε ποσοστό έκπτωσης 40,64% 
επί των τιµών του τιµολογίου µελέτης. 
 
Με την υπ’ αρίθµ. πρωτ. 12522/∆.Τ.Υ.4961/08-09-2011 απόφαση Πρ/νου ∆/νσης Τ.Υ. ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης η Ανάδοχος κηρύχτηκε έκπτωτος από τη σύµβαση (συνηµ. 2) επειδή 
δεν παρουσιάσθηκε για την υπογραφή του έγγραφου συµφωνητικού στο ∆ηµαρχείο την 
ορισθείσα ηµεροµηνία και την ηµεροµηνία της παράτασης. 
 
Με την αρίθµ. πρωτ. 13051/∆.Τ.Υ.5142/19-09-2011 ένσταση (συνηµ. 3) κατά της απόφασης 
έκπτωσης από τη σύµβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου 
Αµπελοκήπων» η Ανάδοχος ‘’∆ΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.’’ ζήτησε την ανάκληση ή την ακύρωση της υπ’ 
αρίθµ. πρωτ. 12522/∆.Τ.Υ.4961/08-09-2011 απόφασης του Προϊσταµένου της ∆.Τ.Υ ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης καθώς και να γίνει δεκτή η από 22/08/2011 αίτησή της για χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας για την υπογραφή της σύµβασης.  
 
Με την αρίθµ. 178/29-9-2011 (συνηµ. 4) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης απορρίφτηκε η ένσταση της Αναδόχου.  
 
Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρ. 30 του Ν. 3669/08 ‘’Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ή δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την 



προηγούµενη παράγραφο στοιχεία και η σύµβαση έχει κατά τα παραπάνω ήδη συναφθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής 
πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συµµετοχής στη 
δηµοπρασία, ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται µε απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας και κατ’ αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών 
από την παραλαβή της(Σ.τΕ. Ε.Α. 854/2007). Η εµπρόθεσµη υποβολή ένστασης αναστέλλει την 
επιβληθείσα έκπτωση από τη σύµβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταµένη 
αρχή’’ και σύµφωνα µε τη νοµολογία ‘’∆εδοµένου ότι η προθεσµία των 15 ηµερών είναι ελάχιστη 
κ.λ.π. η άρνηση της Υπηρεσίας να ικανοποιήσει τυχόν αίτηµα του αναδόχου για ολιγοήµερη 
αναβολή της υπογραφή της σύµβασης, για να προετοιµασθεί για την υπογραφή της , θα ήταν, 
µάλλον, καταχρηστική. Για τον ίδιο λόγο αν διαπιστώνεται από την υπηρεσία τυχόν πληµµέλεια 
της εγγ. επιστολής προφανώς παρέχεται από την υπηρεσία στον ανάδοχο η ευχέρεια, εντός 
τακτικού χρόνου αντικατάστασης ή συµπλήρωσης της ελλείψεως και δεν κηρύσσεται αυτοµάτως 
έκπτωτος ο ανάδοχος (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κρ. 644/95).’’ 
 
Βάσει των ανωτέρω:   

Καλείται 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, ως Προϊσταµένη Αρχή, να 
κατακυρώσει το διαγωνισµό στη δεύτερη (2η) κατά σειρά µειοδοσίας εταιρεία µε την επωνυµία 
‘’ΑΜΠΑΤΖΗΣ-ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.’’ µε ποσοστό έκπτωσης 40,05% επί των τιµών του 
τιµολογίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08 (Κ∆Ε).   
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την αναλυτική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, την υπ’ αριθ. 178/2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                  Οµόφωνα 

Α). Κατακυρώνει το διαγωνισµό στη δεύτερη (2η) κατά σειρά µειοδοσίας εταιρεία µε την 
επωνυµία ‘’ΑΜΠΑΤΖΗΣ-ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.’’ µε ποσοστό έκπτωσης 40,05% επί των 
τιµών του τιµολογίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08 (Κ∆Ε).   

 
  Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   179/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                 
                                     Αµπελόκηποι   29-9-2011                 
 

       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος   
          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


