
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ               Από το πρακτικό της  14 - 6 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          συνεδρίασης της Ο.Ε.  
 Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
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Θέµα:   
  
Εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» κι έγκριση του αποτελέσµατος 
του Ανοιχτού  ∆ιαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου 
Αµπελοκήπων» µε αρ. µελ.: 47/2009 και προϋπολογισµό: 4.910.462,00 €. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η του µήνα Ιουνίου 
του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή 
σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 7728/10 – 6 -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 δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών,  παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  στ) 
Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, 
µέλος  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη  των 
µελών ότι µε την υπ’ αριθ. 198/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων» (µε αρ. 
µελέτης: 47/2009 προϋπολογισµού: 4.910.462,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του 
Φ.Π.Α.) µε ανοιχτό διαγωνισµό. 

Στη συνέχεια, µε την υπ’ αριθµό 16/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και τα τεύχη δηµοπράτησης.  

Ο διαγωνισµός διεξήχθη την 25η Μαΐου 2011 και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό 
διαγωνισµού από την επιτροπή διαγωνισµού. 

Κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού υπεβλήθη ένσταση προς την 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης από την εταιρεία 
ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.  για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εκδίκασε την ένσταση και διαβίβασε στην Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου το αποτέλεσµα ως ακολούθως: 



1. Σας διαβιβάζουµε την γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 
ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία «ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» η οποία τίθεται υπόψη της 
Οικονοµικής Επιτροπής για τη λήψη της σχετικής απόφασης (απόρριψη ή αποδοχή). 

2. Ακολούθως, στην περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί, η Οικονοµική Επιτροπή 
καλείται να εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού που διενεργήθηκε την 
25.05.2011 όπως αυτό προκύπτει από το υποβαλλόµενο πρακτικό. 

 
 H Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, την 
εισήγηση του προέδρου, τις υπ’ αριθµό 198/2011 και 16/2011 αποφάσεις του  ∆.Σ. 
και της ΟΙ. Ε., το πρακτικό της επιτροπής δηµοπρασίας, την κατατεθείσα ένσταση 
της εταιρείας «ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» κατά του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού, την γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού σχετικά µε τις 
υποβληθείσες ενστάσεις 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    
ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                
Α). Απορρίπτει την κατατεθείσα ένσταση της εταιρείας «ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» µε την 
οποία ζητείται η απόρριψη των προσφορών των εταιρειών «∆ΕΥΚΩΝ Α.Ε.» και 
«ΑΜΠΑΤΖΗΣ – ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» σύµφωνα µε την γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν.  
(Η γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ενσωµατώνεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτής).  
 
Β). Εγκρίνει το από 25.05.2011 πρακτικό διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων» (µε αρ. µελέτης: 47/2009 
προϋπολογισµού: 4.910.462,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.), σύµφωνα 
µε το οποίο αναδεικνύεται µειοδότης του έργου η εταιρεία «∆ΕΥΚΩΝ Α.Ε.» µε 
ποσοστό έκπτωσης σαράντα & εξήντα τέσσερα τοις εκατό (40,64%).    

 
         Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  

 
               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   095/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Παναγιωτίδης Γαβριήλ                                                  
 
 
                                                     Αµπελόκηποι  14 – 6 - 2011 
                                                      
                                                     Ακριβές Απόσπασµα    
                                                      

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                  Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                          Καζαντζίδης Γεώργιος  


