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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               8.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  71/2021 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Ν
ο
 2 Ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου – 

Κατακύρωσης για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» (Αρ. Μελ. 90/2020), με υποβολή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ Α147), με προϋπολογισμό 42.463,49 €, με ΦΠΑ. 

 

Σήμερα την 8η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 4617/4-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Κατζικάς Γεώργιος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Γρούγιος Ηλίας 2) Κουσίδης Γεώργιος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 3) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 

Κυριακή. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού. 

 

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

 

 Με την υπ' αριθμ. 434/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του 

έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» (Αρ.Μελ.:90/2020), προϋπολογισμού 

42.463,49 € με ΦΠΑ, με συνοπτικό διαγωνισμό. 

 Με την υπ’ αριθμ. 435/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής 

διαγωνισμού. 

 Στις 14.01.2021 διεξήχθη ο διαγωνισμός του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη του 

διαγωνισμού και τα υπόλοιπα τεύχη. 

 Με την υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικού Νο 1, ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, με το οποίο ανεδείχθη 

προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με 

μέση έκπτωση 20,48 % και ποσό σύμβασης 27.231,90 € χωρίς ΦΠΑ (33.767,56 € με ΦΠΑ). 

 Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με το υπ’ αριθμ. 3195/ΔΤΥ717/15-02-2021 έγγραφό του 

προσκάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 

4 της οικείας διακήρυξης. 

 Ο προσωρινός ανάδοχος με την υπ’ αριθμ. 3564/ΔΤΥ811/19-02-2021 αίτηση κατέθεσε εμπρόθεσμα στην 

αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με 

το άρθρο 4 της οικείας διακήρυξης. 



 ΑΔΑ: 6Σ9ΤΩΨΕ-04Ι 

2 

 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που 

προσκομίστηκαν, τα οποία βρήκε πλήρη και ορθά. 

 

Ο «προσωρινός ανάδοχος» με την υπ’ αριθμ. 23655/ΔΤΥ4010/24-12-2020 αίτηση υπέβαλλε τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε την 22-02-2021, έλεγξε την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που 

προσκομίστηκαν, τα οποία αφού βρήκε πλήρη και ορθά συνέταξε το Πρακτικό Νο 2 Ελέγχου των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωσης σύμφωνα με το οποίο προκύπτει η 

κατακύρωση του έργου υπέρ του οικονομικού φορέα «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», ΑΦΜ 999220120 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, με μέση έκπτωση 20,48 % και ποσό σύμβασης 27.231,90 € 

(33.767,56 € με ΦΠΑ). 

Μετά τα ανωτέρω, το πρακτικό Ν
ο
2 υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή η οποία καλείται:  

 

1. Να εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών - κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του έργου με τίτλο «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

(Αρ.Μελ.:90/2020) και 

 

2. Να κατακυρώσει τη σύμβαση του έργου υπέρ του οικονομικού φορέα   «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – 

Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ΑΦΜ 999220120 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, με μέση έκπτωση 20,48 % και 

ποσό σύμβασης 27.231,90 € (33.767,56 € με ΦΠΑ). 

 

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

του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών - κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

έργου με τίτλο «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» (Αρ.Μελ.:90/2020)  

 

Β)  Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου υπέρ του οικονομικού φορέα   «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Κ. 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ΑΦΜ 999220120 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, με μέση έκπτωση 20,48 % και ποσό 

σύμβασης 27.231,90 € (33.767,56 € με ΦΠΑ). 

 

Σε συνέχεια  του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης, που αφορά στις ενστάσεις, αναφέρουμε ότι σε περίπτωση 

ένστασης κατά της ανωτέρω πράξης, η προθεσμία για την άσκησής της είναι  πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της παρούσας απόφασης κατακύρωσης.  

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  71/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  9.3.2021  

         

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

             


