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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06.12.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 346/2021 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Ν

ο
 1 ανάδειξης προσωρινού μειοδότη  για το έργο με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση 

στο 13
ο
 Δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων » (Αρ. Μελ. 99/2013), προϋπολογισμού 475.521,52 €, με ΦΠΑ. 

 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 25346/02-12-2021 

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. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος 3) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

 

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

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων 

θεμάτων  με τη μορφή  των κατεπειγόντων  και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 7
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την υπ' αριθμ. 209/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπης εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 

(Αρ.Μελ.:99/2021), προϋπολογισμού 475.521,52 €, με εργολαβία μετά από ανοικτό διαγωνισμό. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 221/2021 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής 

διαγωνισμού που διεξήχθη στις 31/08//2021 

Στην διάρκεια του διαγωνισμού παρελήφθησαν οι προσφορές των οικονομικών φορεών , έγινε  η 

αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική 

Προσφορά», διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό της προσφοράς των παρακάτω δύο διαγωνιζόμενων φορέων είναι 

μεγαλύτερο από το μέσο όρο όλων των προσφορών (25,42%) προσαυξημένο με δέκα ποσοστιαίες μονάδες 

(35,42%).Συνεπώς σύμφωνα με την παρ. η του  4.1 άρθρου της Διακήρυξης του έργου, απαιτείται από  τους  

οικονομικούς φορείς  «ΜΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.» , «Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.»    να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, με ημερομηνία 03.09.2021 μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος. Η επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε την ημέρα λήξης της υποβολής των διευκρινίσεων και έλεγξε 

τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Έκρινε ότι για τους οικονομικούς φορείς «ΜΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.» , 
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«Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με το κόστος των 

προτεινόμενων προσφορών. Η επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε την ημέρα λήξης της υποβολής των 

συμπληρωματικών στοιχείων και έκρινε ότι οι διευκρινήσεις τιμής – ποσοστού της οικονομικής προσφοράς δεν είναι 

επαρκείς για τους οικονομικούς φορείς «ΜΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ.» , «Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» και 

αποτελούν λόγο αποκλεισμού 

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή  

 

1. Να εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 1 για το έργο με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 13
ο
 

Δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων » (Αρ. Μελ. 99/2013) και 

 

2. Να  αναδείξει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 

              «ΦΩΤΗΣ Α. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»   ,  

              ΑΦΜ   999923810 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, με έκπτωση 35,27 % και ποσό  

              σύμβασης  307.820,66 με 24% ΦΠΑ 

 

 

 

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

προέδρου 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)       1.   Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 1 για το έργο με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 13
ο
 Δημοτικό    

                 σχολείο Αμπελοκήπων » (Αρ. Μελ. 99/2013) και 

 

 

           2.   Αναδεικνύει  προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 

                 «ΦΩΤΗΣ Α. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»   ,  

                 ΑΦΜ   999923810 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, με έκπτωση 35,27 % και ποσό  

                 σύμβασης  307.820,66 με 24% ΦΠΑ 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 346/2021. 

 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 07.12.2021 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


