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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  212/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 193/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΚΗΡΥΞΗ Ή ΜΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ 

 

 Σήµερα 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 17.151/7.8.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 15 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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7 Ζδρου Αικατερίνη  15 Φουνταλής Μιχαήλ 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 7 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  10 Τσιβόγλου Χρήστος  

5 Κούκος Γεώργιος 11 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

6 Μάρκου ∆ιονύσιος 12 Χατζόγλου Ιωάννης 

 Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόµιµα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέµατα που περιλαµβάνονται 

στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων κι ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους 

και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα  κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα εξής: 

«Το Γραφείο προµηθειών µε τη µε αριθµ. πρωτ. 16.204/26.7.2017 εισήγηση προς 

το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εισηγήθηκε την κήρυξη της προµηθεύτριας εταιρείας ΓΙΩΡΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &  ΣΙΑ Ο.Ε., ως έκπτωτου προµηθευτή µε όλες τις συνέπειες που 

ακολουθούνται έτσι όπως αναφέρονται  στην παρ 4 του άρθρου 203 του Ν 4412/16. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ. 193/2017 απόφασή του, αποφάσισε 

οµόφωνα το εξής:  
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«Να µην κηρυχθεί έκπτωτος ο προµηθευτής ΓΙΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &  ΣΙΑ Ο.Ε., διότι 

υπήρχε αντικειµενική αδυναµία εύρεσης των συγκεκριµένων ελαστικών λόγω της 

ιδιαιτερότητάς τους». 

Σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρ. 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 

4412/16 «Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος». 

Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 203 «Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου» του 

Ν. 4412/16 αναφέρονται τα εξής; «Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, 

µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου: …… β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 

αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα 

µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, …..». 

Τέλος, στην παρ. 4. του ιδίου άρθρου αναφέρονται τα εξής: «Στον οικονοµικό 

φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 

του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού 

από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των 

τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι 

την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή 

και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το 

σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 

74». 
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 Προτείνω να ανακληθεί η αριθµ. 193/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανωτέρω προµηθευτής καθώς δεν κατέθεσε έγκαιρα αίτηµα 

παράτασης, χωρίς να του επιβληθούν κυρώσεις». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 

193/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του 

Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Α. Την ανάκληση της αριθµ. 193/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 

«Κήρυξη ή µη έκπτωτου προµηθευτή». 

Β. Την κήρυξη ως έκπτωτης της προµηθεύτριας εταιρείας ΓΙΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &  

ΣΙΑ Ο.Ε., καθώς δεν κατέθεσε έγκαιρα αίτηµα παράτασης της σύµβασης για την 

προµήθεια ελαστικών, χωρίς να της επιβληθούν κυρώσεις.  

Γ. Τη λύση της µε αριθµ. πρωτ. 10.586/24.5.2017 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου  

Έδεσσας και της προµηθεύτριας εταιρείας ΓΙΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &  ΣΙΑ Ο.Ε.. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  212/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14.8.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος, Φουνταλής 

 Μιχαήλ.   

   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

 Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας  

- Γραφείο Προµηθειών κ. Θ. Κίτκα 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. 

Καλούση 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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