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ΘΕΜΑ: Ακύρωση διαγωνισµού του έργου: «∆ράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής 
διαχείρισης ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο Μενεµένης» αρ.µελ.97/13 - Λήψη απόφασης για 
επαναδηµοπράτηση.  

 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 12ην µεσηµβρινή συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 14702/17-10-2014 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)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 
4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 6)Ράπτου Όλγα (µέλος), 7) Αποστολίδου 
Μαρία (µέλος). 
 
Απόντες: 1)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος), 2)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος) 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 80 θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
 
Με την υπ' αριθµό 151/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου µε ανοιχτό  

διαγωνισµό βάσει της υπ’ αρ. 97/2013 Μελέτης µε τίτλο « ∆ράσεις βελτίωσης της  ενεργειακής απόδοσης 

& ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο & 2ο Λύκειο  Μενεµένης»  συνολικού 

προϋπολογισµού  436.217,00€ µε  ΦΠΑ 23% 

Στην συνέχεια µε την υπ ' αριθµό 101/11.06.2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης της  δηµοπρασίας.  

Ηµεροµηνία δηµοπράτησης ορίστηκε η 08.07.14  

Με την υπ ' αριθµό 145/2014/22.07.2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κρίθηκε µη ικανοποιητικό το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού (7,36%) καθώς σε άλλα επτά (7) παρόµοια έργα το ποσοστό έκπτωσης 

κυµάνθηκε µεταξύ 43,60% -52,83% και παρέπεµψε το θέµα στο Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας προκειµένου να γνωµοδοτήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2  του άρθρου 27 του 

Ν3669/08. 

 Με το υπ 'αριθµό πρωτ. 206/22.09.2014 έγγραφο  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης Συµβουλίου Τεχνικών Έργων στάλθηκε η γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 

σύµφωνα µε την οποία έγινε οµόφωνα αποδεκτή  η υπ ' αριθµό 145/2014 απόφαση της Ο.Ε. 



 

 

Μετά και την θετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου                                           

 

                                                                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισµού  και την επαναδηµοπράτησή του 

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

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)Ακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισµό  και  επαναπροκυρήσσει την δηµοπράτησή του µε τους ίδιους όρους. 
      

    Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  300/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 23/10/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


