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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               19.4.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  125/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Ν
ο
 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της μελέτης με 

τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αρ. μελ. 66/2019. 

 

Σήμερα την 19η του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7823/15-4-2021 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) Αποστολίδου Μαρία  3) Κατζικάς Γεώργιος 4) 

Καράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 5)Τσομπανοπούλου Μελίσα 6) Σιδηρόπουλος Σάββας (Αναπλ. Μέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κουσίδης Γεώργιος  3) Μανωλόπουλος Βασίλειος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή 

του ως έκτακτο.  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Με την υπ' αριθμ. 47/09-03-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση με 

ανοικτή διαδικασία της υπ’ αρ. 66/2019 μελέτης με τίτλο ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»» εκτιμώμενης 

Αξίας 258.111,16 € + 61.946,68 € ΦΠΑ = 320.057,84 € και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης με την υπ’ 

αριθμ. 128/07-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Η Δημοπρασία διεξήχθη ηλεκτρονικά στις 22-07-2020 όπου η Επιτροπή του Διαγωνισμού, η 

οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 163/10-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποσφράγισε 

ηλεκτρονικά τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών και μετά τον έλεγχό 

τους συνέταξε στις 30-11-2020 το Πρακτικό Νο 1 ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου 

και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών Δημοπρασίας.   

 Με την υπ΄αριθμ. 392/07.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εκκρίθηκε το Πρακτικό Νο 

1 ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών 

Δημοπρασίας της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 66/2019. 



ΑΔΑ: Ψ4ΥΖΩΨΕ-6ΟΡ 

2 

 

Στις 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε ηλεκτρονικά 

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου με την ένδειξη «οικονομική προσφορά» του 

(μοναδικού) διαγωνιζόμενου του οποίου τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής είχαν κριθεί πλήρη και η 

Τεχνική Προσφορά είχε γίνει αποδεκτή και μετά τον έλεγχο και τον υπολογισμό των σταθμισμένων 

βαθμολογιών συνέταξε το Πρακτικό Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της ως άνω 

Δημοπρασίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 24/01-02-2021 Απόφαση της οικονομικής 

Επιτροπής. 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με το υπ’ αριθμ. 2302/ΔΤΥ545/05-02-2021 έγγραφό του 

προσκάλεσε μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οικείας διακήρυξης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος στις 15-02-2021 υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

Κατόπιν με την υπ’ αριθμ. 3481/ΔΤΥ792/17-02-2021 αίτηση κατέθεσε εμπρόθεσμα στην αναθέτουσα 

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

5 της οικείας διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που 

προσκομίστηκαν, τα οποία βρήκε πλήρη και ορθά. Κατόπιν στις 08 Απριλίου του έτους 2021 ημέρα 

Πέμπτη η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή : 

1. Να εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Ν
ο
 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 

της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 66/2019. 

2. Να  κατακυρώσει τη σύμβαση υπέρ του διαγωνιζόμενου μελετητικού σχήματος:  

a. ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ.ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ) 

b. ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε.) 

c. ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε. 

d. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (μέση 

έκπτωση 67,48%). 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οικείας Διακήρυξης: 

«Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοπο 

ιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.» 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

Α) Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Ν
ο
 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 

της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 66/2019. 

Β) Κατακυρώνει τη σύμβαση υπέρ του διαγωνιζόμενου μελετητικού σχήματος:  

1 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ.ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ) 

2 ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε.) 

3 ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε. 

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (μέση 

έκπτωση 67,48%). 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οικείας Διακήρυξης: 

«Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοπο 

ιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.» 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

   Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  125/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  20.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 


