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ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 133/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 
100/2020   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΜΕ  ΘΕΜΑ  «  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς 
και  σε  εφαρμογή  της  παρ.  1  του  άρθρου  10  του  Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020 
«Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5.338/7-
5-2020 του Προέδρου  της,  που είχε  επιδοθεί  σ’  όλα τα μέλη αυτής,  τακτικά και 
αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 
Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και 
είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει 
απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
           Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προχώρησε  στη  λήψη  των 
αποφάσεων τόσο στο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση αιτήματος του κ. 
Αντωνίου Ρυσάφη,  επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «Ενωτική Δράση»,  για την 
άσκηση  των προβλεπόμενων ένδικων  μέσων» το οποίο  κρίθηκε  ως  κατεπείγον  και 
έπρεπε να συζητηθεί στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
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77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί σχετική απόφαση όσο και στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.
           Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το αριθμ. πρωτ. 5.190/4-5-2020 έγγραφο του 
Γραφείου Προμηθειών του Δήμου, το οποία ανέφερε τα ακόλουθα:

       Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 100/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  
σας  αναφέρουμε ότι  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από  
διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων συμβάσεων  των  παρ.  1 και  2 του  άρθρου  73 του 
Ν.4412/2016,  κατά  την  ημέρα  της  ανάθεσης  (03  Απριλίου  2020)  ο  ανάδοχος  
προμηθευτής πρέπει να έχει προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
 αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  
εταιρειών (Ο.Ε. ,Ε.Ε.,IKE), τους διαχειριστές,
 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς  
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ.  Εφόσον  πρόκειται  για νομικό  πρόσωπο,  αποδεικτικά έγγραφα  νομιμοποίησης  του  
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Ο ανάδοχος προμηθευτής Πόζαρλης Ευθύμιος δεν έχει καταθέσει μέχρι σήμερα όλα  
τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπολείπεται η ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα ΕΦΚΑ 
Μη  μισθωτών  -  πρώην  ΟΑΕΕ),  ενώ  τα  υπόλοιπα  δικαιολογητικά  έχουν  εκδοθεί  
μεταγενέστερα από την ημερομηνία ανάθεσης και έχουν κατατεθεί εκπρόθεσμα. Ως εκ  
τούτου  δεν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  των  παρ.  1 και  2 του  άρθρου  73 του 
Ν.4412/2016 για τη συνέχιση της διαδικασίας και υπογραφής της σύμβασης.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 

ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 5.190/4-5-
2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου, την αριθ. 100/2020 όμοια δική 
της  καθώς  και   τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα καθώς και τέλος τις διατάξεις τις παρ. 1 και 3 
του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ Α  147/8.8.2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις 
Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

                                              Αποφασίζει ομόφωνα
          Την ανάκληση της αριθμ. 100/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
του  Δήμου  με  θέμα  «Απευθείας  ανάθεση  προμήθειας  λοιπών  ειδών  υγιεινής  και 
καθαριότητας», στο σύνολό της,  επειδή ο ανάδοχος προμηθευτής δεν έχει καταθέσει 
μέχρι  σήμερα  όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  (υπολείπεται  η  ασφαλιστική 
ενημερότητα  του  φορέα  ΕΦΚΑ  Μη  μισθωτών  -  πρώην  ΟΑΕΕ),  ενώ  τα  υπόλοιπα 
δικαιολογητικά  έχουν  εκδοθεί  μεταγενέστερα  από  την  ημερομηνία  ανάθεσης  και 
έχουν κατατεθεί εκπρόθεσμα.
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Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 133/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-5-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Δ/νσης  Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.
- Γραφείο προμηθειών.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού.
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