
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              09/12/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Αριθ. Απόφασης: 248/2016 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την 

ανάθεση των υπηρεσιών «Αντικατάστασης Πρασίνου στο έργο «Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. 

∆ενδροποτάµου». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η του µήνα ∆εκεµβρίου, του 

έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε 

τακτική συνεδρίαση, µετά από την 17228/05-12-2016 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) Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 3) Ζωναρέλη - Λαζαρίδου 
Κυριακή (µέλος), 4) Ράπτου Όλγα (µέλος), 5) Καρράς Ευστράτιος (µέλος). 
 
Απόντες: 1) Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 2) Κουσενίδης Αλέξανδρος, 3) Καζαντζίδης Γεώργιος 
(µέλος), 4) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος). 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών Με την µε αριθµό 325/19-10-16 

απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 

των υπηρεσιών «Αντικατάστασης Πρασίνου στο έργο «Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. 

∆ενδροποτάµου», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µόνο βάσει τιµής και ενδεικτικό προϋπολογισµό 45.148,79€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 55.984,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ µε την µε αριθµό 198/24-

10-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. 
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Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 16/11/16, στην επιτροπή κατατέθηκαν δέκα (10) φάκελοι 

υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες: 

1. ΤΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε ΑΦΜ 059266146, ∆.Ο.Υ Νεάπολης, µε 

αριθµ.πρωτ.προσφοράς 15782/16-11-16 

2. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ µε ΑΦΜ 035592572, ∆.Ο.Υ Λαγκαδά,  µε αριθµ.πρωτ.προσφοράς 

15786/16-11-16 

3. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε ΑΦΜ 044995033, ∆.Ο.Υ Αµπελοκήπων, µε 

αριθµ.πρωτ.προσφοράς 15784/16-11-16 

4. ΑΛΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, µε ΑΦΜ 043482580, ∆.Ο.Υ ΣΤ’ Θεσσαλονίκης, µε 

αριθµ.πρωτ.προσφοράς 15785/16-11-16 

5. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ µε ΑΦΜ 078386346, ∆.Ο.Υ Ζ’ Θεσσαλονίκης, µε 

αριθµ.πρωτ.προσφοράς 15779/16-11-16 

6. ΤΣΑΝΤΑΛΗ Π. ΟΥΡΑΝΙΑ µε ΑΦΜ 148024200, ∆.Ο.Υ Ιωνίας, µε αριθµ.πρωτ.προσφοράς 

15777/16-11-16 

7. ΤΣΑΜΠΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ µε ΑΦΜ 128907735, ∆.Ο.Υ Ιωνίας, µε 

αριθµ.πρωτ.προσφοράς 15781/16-11-16 

8. ΤΣΟΤΟΥΛΙ∆ΟΥ Λ. ΣΩΤΗΡΙΑ µε ΑΦΜ 130560564, ∆.Ο.Υ Νεάπολης, µε αριθµ.πρωτ.προσφοράς 

15780/16-11-16 

9. ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ µε ΑΦΜ 998068840, ∆.Ο.Υ Ιωνίας, µε 

αριθµ.πρωτ. προσφοράς 15778/16-11-16 

10. ΤΣΟΥΡΙΛΛΑΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ, µε ΑΦΜ 045135682, ∆.Ο.Υ Ζ’ Θεσσαλονίκης, µε αριθµ.πρωτ. 

προσφοράς 15674/15-11-16. 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν, 

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

Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της 

παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποίηση ∆ιατάξεων 

του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
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Β) 1. Την µε αριθµ.πρωτ. 80/16 µελέτη από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών –Πολεοδοµίας 

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος – Τµήµα Πρασίνου  

2. Την µε αριθµό 325/19-10-16 απόφαση δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας 

διαγωνισµού 

3. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 427/16 στο Μητρώο 

∆εσµεύσεων. 

4. Την 198/24-10-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Σ63ΩΨΕ-ΖΜΤ) µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και έγινε η 

δέσµευση της πίστωσης 

5. Την µε αριθµό 1372/16 διακήρυξη του διαγωνισµού 

6. Το από 16/11/16 πρακτικό διενέργειας της επιτροπής 

7. Την µε αριθµό 222/16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΨΙΨΩΨΕ-ΨΓΦ) αναφορικά 

µε την προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισµού 

8. Την µε αριθµό πρωτ. 16067/18-11-16 κοινοποίηση στους προσφέροντες του πρακτικού και 

της απόφασης προσωρινής κατακύρωσης  

9. Το γεγονός ότι στο προβλεπόµενο από τις κείµενες διατάξεις χρονικό διάστηµα δεν 

υποβλήθηκαν ενστάσεις 

10. Την µε αριθµό πρωτ. 16710/28-11-16 πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

11. Τον µε αριθµ.πρωτ. 17381/06-12-16 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον 

προσωρινό ανάδοχο 

12. Το από 07/12/16 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε την αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των δικαιολο-γητικών κατακύρωσης  

 

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  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του το από 07/12/16 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού. 

Β) Για την Οριστική Κατακύρωση της ανάθεσης των υπηρεσιών «Αντικατάστασης Πρασίνου στο 

έργο «Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. ∆ενδροποτάµου» την ατοµική εταιρία µε επωνυµία 

ΤΣΑΝΤΑΛΗ Π. ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΦΜ 148024200 και ∆.Ο.Υ Ιωνίας, διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 28, 

57400 Σίνδος Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας 24.073,26€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%, δεδοµένου ότι 

κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση 

του διαγωνισµού και χαµηλότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια της ανάθεσης. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, µετά από γνώµη 

του αρµόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. 

α) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας 

της σύµβασης 

Σχετικά άρθρα µε αριθµ. 22, 23 της µε αριθµό 1372/16 διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

             ( µε 5 ψήφους υπέρ – 1 κατά η κα Ράπτου Όλγα) 

 

Α)Αποδέχεται  και  εγκρίνει  το από 07/12/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού 

 

Β)Εγκρίνει  την Οριστική Κατακύρωση της ανάθεσης των υπηρεσιών «Αντικατάστασης Πρασίνου 

στο έργο «Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. ∆ενδροποτάµου» την ατοµική εταιρία µε επωνυµία 

ΤΣΑΝΤΑΛΗ Π. ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΦΜ 148024200 και ∆.Ο.Υ Ιωνίας, διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 28, 

57400 Σίνδος Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας 24.073,26€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%, δεδοµένου ότι 

κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση 

του διαγωνισµού και χαµηλότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια της ανάθεσης. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, µετά από γνώµη 

του αρµόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. 

α) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας 

της σύµβασης. 

Σχετικά άρθρα µε αριθµ. 22, 23 της µε αριθµό 1372/16 διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 248/2016. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  12/12/2016 

 

       Ο Πρόεδρος  

 

 

 

                                                                                                                           Μεζίκης Βασίλειος 
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