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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  358/2020 

 

ΘΕΜΑ:   Επικύρωση Αποτελέσματος δημοπρασίας Πρακτικού Ι «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» σύμβασης του 
έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)», αρ. μελ. 54/2020 και προϋπολογισμού 2.207.200,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 19970/29-10-

2020 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.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος  8) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 9) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

Απόντες: Ουδείς. 

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

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
Με την υπ' αριθμό 278/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και διενέργειας 

ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του ανωτέρου έργου με 

τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)», αρ. μελ. 54/2020 και προϋπολογισμού 2.207.200,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Κριτήριο ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου, με υποβολή προσφορών 

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

έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 

4412/16. 

Η Δημοπρασία διεξήχθη ηλεκτρονικά στις 22.10.2020 όπου η Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την 

υπ’ αριθμ. 300/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους φακέλους 

δικαιολογητικών συμμετοχής & τις Οικονομικές  προσφορές και μετά τον έλεγχό τους συνέταξε στις 22.10.2020 το 

Πρακτικό Νο 1 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» δηλ. ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

 

ΑΔΑ: ΨΦΥΓΩΨΕ-ΞΔΞ
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1. Να επικυρώσει το από 22.10.2020 Πρακτικό Ι «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  σύμφωνα με το άρθρο 4 της 

Αναλυτικής Διακήρυξης.  

2. Να αναδείξει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα  «Ένωση Φυσικών Προσώπων: Καϊσίδης 

Νικόλαος – Σαλακίδης Γεώργιος», ΑΦΜ:  028626203 – 046822511 αντίστοιχα, με έκπτωση 61,74 %. 

3. Να θέσει προθεσμία άσκησης προσφυγής δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε όλους 

τους προσφέροντες, σύμφωνα με τα άρθρα 105,360 και 361 του Ν. 4412/16. 

 

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

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζει η Τσομπανοπούλου Μελίσα) 

 

Α) Επικυρώνει σύμφωνα με το άρθρο 4 της Αναλυτικής Διακήρυξης το από 22.10.2020 Πρακτικό Ι «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)», αρ. μελ. 54/2020 και 
προϋπολογισμού 2.207.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
 

Β) Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα  «Ένωση Φυσικών Προσώπων: Καϊσίδης Νικόλαος – 
Σαλακίδης Γεώργιος», ΑΦΜ:  028626203 – 046822511 αντίστοιχα, με έκπτωση 61,74 %. 
 
Γ) Θέτει προθεσμία άσκησης προσφυγής δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους 

προσφέροντες, σύμφωνα με τα άρθρα 105,360 και 361 του Ν. 4412/16. 

 

Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  358/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  3.11.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 

 
 

ΑΔΑ: ΨΦΥΓΩΨΕ-ΞΔΞ
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