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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               22.11.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης: 321 /2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Νο3  της Επιτροπής  Διαγωνισμού για το διαγωνισμό του έργου    

             «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», (αρ. μελ. 18/2019) 

             με υποβολή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Α147), όπως     

             τροποποιήθηκε και ισχύει, με προϋπολογισμό 159.967,28 €, με ΦΠΑ. 

 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

24380/18-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της 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 ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4)  Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

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

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

έκτακτο . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα Εκτός  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την υπ' αριθμό 223/2021 απόφαση Οικονομική Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για το ανωτέρω 

έργο με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με επί 

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

έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, βάσει της υπ’ αρ. 18/2019 μελέτης με τίτλο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 

159.967,28 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου του 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 
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Με την υπ’ αριθμ. 284/11.10.2021 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα Πρακτικά  

Δημοπρασίας Νο  1 και Νο 2.  Η ανωτέρω απόφαση της Ο.Ε κοινοποιήθηκε  μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με το υπ’ αριθμ. 23326/ΔΤΥ4955/03.11.2021 έγγραφό του, σύμφωνα 

με το άρθρο 103 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 142 του Ν. 4782/2021, 

προσκάλεσε τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 

στο άρθρο 22 της Διακήρυξης , πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,  και να τα προσκομίσει σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.  

 

Ο «προσωρινός ανάδοχος» με την υπ’ αριθμ. 24010/ΔΤΥ5145/12-11-2021 αίτηση του υπέβαλλε τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής  σύμφωνα με το  άρθρο 23 της Διακήρυξης. 

 

 Στις 18-11-2021 ημέρα Πέμπτη διεξήχθη  ο έλεγχος  των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του  

έργου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που  

προσκομίστηκαν, τα οποία βρήκε πλήρη και ορθά. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε την ίδια μέρα και συνέταξε το Πρακτικό Νο 3 . 

 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή 

 

Να εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 3 έλεγχου των Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του 

έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ.Μελ.:18/2019) και 

 

Να κατακυρώσει τη σύμβαση υπέρ του «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. με δ.τ. 

ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», ΑΦΜ 998071150, με έκπτωση 15,42 % και δαπάνη ομάδας εργασιών μετά 

την έκπτωση  109.115,79 ευρώ προ ΦΠΑ   (135.303,58 με ΦΠΑ 24%). 

 

 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 Νο 3 έλεγχου των Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου 

με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ.Μελ.:18/2019) και 

κατακυρώνει τη σύμβαση υπέρ του «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. με δ.τ. ΟΙΚΗΜΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», ΑΦΜ 998071150, με έκπτωση 15,42 % και δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση  

109.115,79 ευρώ προ ΦΠΑ   (135.303,58 με ΦΠΑ 24%). 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 
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 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  321/2021 

 

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

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  23.11.2021 

 

 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος 

 

 Αποστολίδου Μαρία 

 

 

 

 


