
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                            Από το πρακτικό της  16- 11 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               συνεδρίασης της Ο.Ε.  
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 213/2011                                              
 
 
Θέµα: Α)Ακύρωση µερικώς της υπ' αριθ. 181/06.10.2011 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ως προς την ανάθεση του έργου (σκέλος Β).   

 
Β) Εκ νέου απευθείας ανάθεσης του έργου: «∆ιαµόρφωση κεντρικής εισόδου του 
Πολιτιστικού Κέντρου Μενεµένης» µε αρ. µελ.: 67/2011 (ΚΑΕ Υ-0067-11).  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Πέµπτη 16η Νοεµβρίου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 15729/11-11-2011 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, γ) Καρράς Ευστράτιος, µέλος δ) 
Κουσίδης Γεώργιος, ε) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ) 
Σάββα Αικατερίνη, ζ) Αγοραστός Κων/νος, µέλος.  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης. 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι 
προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο µε τίτλο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε αριθµό µελέτης 67/2011 και Κ.Α.Ε.«Ε-0067-11», 
προϋπολογισµού 12.619,00 € (10.259,09 + Φ.Π.Α 2.359,59 ), πραγµατοποιήθηκε η ανάθεσή 
του µε την υπ' αριθµό 181/06.10.2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, στην εταιρεία «LISIS 
(ΛΥΣΙΣ) ΕΠΕ». 

Με το υπ' αριθµό πρωτ. 14.261/∆ΤΥ 5.607 /13.10.2011 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας καλέσαµε τον ανάδοχο προκειµένου να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης την 19η Οκτωβρίου 2011. 

Επειδή παρήλθε η συγκεκριµένη ηµεροµηνία που όριζε το έγγραφο, είµαστε 
υποχρεωµένοι βάσει της Κωδικοποίησης των ∆ηµοσίων Έργων και συγκεκριµένα του της παρ. 
6 του άρθρου 30 του Ν3669/08 να κηρύξουµε τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Μετά από την υπ' αριθµό Α.Π. 15.311/∆ΤΥ 6136/04.11.2011 εισήγηση του επιβλέποντα 
του έργου προς τον ∆/ντη Τεχνικής Υπηρεσίας, εκδόθηκε η απόφαση έκπτωσης του αναδόχου.  

Προτείνεται προς τη Ο.Ε : 



Α) να ακυρωθεί µερικώς , ως προς το σκέλος Β η υπ' αριθµό 181/06.10.2011 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο σηµείο που αφορά την ανάθεση του έργου στην εταιρεία «LISIS 
(ΛΥΣΙΣ) ΕΠΕ», λόγω µη έγκαιρης προσέλευσης του αναδόχου του έργου για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης την 19η Οκτωβρίου 2011. 

Β). να προβούµε σε νέα διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου βάσει των οικονοµικών 
προσφορών τριών ενδιαφεροµένων εργοληπτών. 

Γ) να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στο ∆ήµαρχο. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθµό 181/06.10.2011 απόφαση Ο. 
Ε. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα 

      Α). Ακυρώνει µερικώς , ως προς το σκέλος Β την υπ' αριθµό 181/06.10.2011 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την ανάθεση του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αριθ. µελέτ. 67/2011) στην εταιρεία 
«LISIS (ΛΥΣΙΣ) ΕΠΕ»,  

       Β).  Αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «Ανέστης Χατζηγεωργίου & Σια 
ΕΕ» (Βρυούλων αριθ.66, Καλαµαριά Θες/νίκης), του οποίου την προσφορά ύψους 2%  € 
συµπ/νου του ΦΠΑ 23% θεωρεί ως την πλέον συµφέρουσα για το ∆ήµο.  
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   213/2011 

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

 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                              
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                       Αµπελόκηποι   16-11-2011                 

 
       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


