
 

   

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               16.10.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 218/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό 

Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», αρ. μελ. 47/2017. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα 

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

19596/11.10.2019 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 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 4) 

Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (αναπληρωματικό μέλος) 5) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 6) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

(μέλος) 7) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος).  

 

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

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6
o
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

Με την υπ' αριθμό 153/2019 απόφαση Οικονομική Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για το ανωτέρω 

έργο με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με 

επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με 

έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, βάσει της υπ’ αρ. 47/2017 μελέτης με τίτλο 

«Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης», συνολικού προϋπολογισμού 610.812,84 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση διεξήχθη στις 24 Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και 

συντάχθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και να αναδείξει ανάδοχο τον 

προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», ΑΦΜ 099915090, με έκπτωση 51,42 %.   

 

ΑΔΑ: ΩΞΤΠΩΨΕ-ΟΨ8



 

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

προέδρου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο 

‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», αρ. μελ. 47/2017 και αναδεικνύει ανάδοχο τον 

προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», ΑΦΜ 099915090, με έκπτωση 51,42 %.   

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 218/2019. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  17.10.2019  

                                                                                                                          O Πρόεδρος  

                                                                                                                                   

 

        Καζαντζίδης Γεώργιος 
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