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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 193/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

22. ΚΗΡΥΞΗ Ή ΜΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 19.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16.257/27.7.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

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

του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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

τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κούκος Γεώργιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας Δημήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  

6 Δασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης Δημήτριος 

7 Δίου Αναστάσιος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  
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8 Ζδρου Αικατερίνη  17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Δημητριάδης Βασίλειος 7 Πέτκος Χρήστος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 8 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 9 Φουνταλής Μιχαήλ 

5 Μάρκου Διονύσιος   

  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Πισλίνας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 8ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

και αφορούν την κοινότητά του, αν και προσκλήθηκε νόμιμα. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

β. Βρυττών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

γ.  Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 16.204/26.7.2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
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«Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας στις 12-4-2017 παρέλαβε το υπ 

΄αριθμ 7288/12-4-2017 αίτημα της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Έδεσσας για την 

έγκριση της δαπάνης ποσού 3.689,92€ για την προμήθεια ελαστικών συγκεκριμένου 

τύπου (εμπρός 33/18LLX16,1 και πίσω 17/5L24R-3)δύο τεμαχίων ανά ζευγάρι για τις 

ανάγκες του με αριθμ κυκλοφορίας μηχανήματος ΑΜ 67019 για τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας Πρασίνου. 

Η έγκριση της παραπάνω αναφερόμενης δαπάνης εγκρίθηκε την 5/5/2017 με την 

έκδοση της αριθμ 346 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης από την οικονομική υπηρεσία η 

οποία και δημοσιοποιήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΠΗΠΩΡΠ-Ψ6Δ και στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο συμβάσεων με ΑΔΑΜ:17REQ006142602 2017-05-05 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας μετά από την παραπάνω έγκριση εξέδωσε την αριθμ πρωτ 

8.791/8-5-2017 πρόσκληση προς την ΓΙΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για να καταθέσει 

οικονομική προσφορά, κοινοποιώντας  ταυτόχρονα τον προϋπολογισμό και την τεχνική 

περιγραφή των παραπάνω ελαστικών.  

Ανταποκρινόμενη στην παραπάνω πρόσκληση η ΓΙΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

κατέθεσαν την 23/5/2017 την αριθμ πρωτ 14510 οικονομική προσφορά διαβεβαιώνοντας 

ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην ανωτέρω προμήθεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ο Δήμαρχος Έδεσσας εξέδωσε την 

24/5/2017 την αριθμ πρωτ 10.585 απόφασή του με την οποία αναθέτει απευθείας στην 

παραπάνω εταιρεία την προμήθεια των ελαστικών έτσι ώστε να υπάρξει άμεση επισκευή 

του μηχανήματος και κάλυψη των έντονων αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου στα 

γήπεδα της πόλης και των Δημοτικών διαμερισμάτων οι οποίες είχαν συσσωρευτεί κατά 

την διάρκεια του χρόνου. 

Τέλος την 24/5/2017 συνυπογράφτηκε η αριθμ πρωτ 10.586/2017 σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου Έδεσσας  τον οποίο εκπροσωπεί ο Δήμαρχος και της ΓΙΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  &  

ΣΙΑ Ο.Ε έτσι ώστε να επισημοποιηθεί η μεταξύ συμφωνία έτσι όπως ορίζουν και οι σχετικές 

διατάξεις του Ν 4412/2016 με τον όρο να παραδοθούν τα παραπάνω ελαστικά εντός 

30ημερών. 

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών και χωρίς καμία γραπτή 

ενημέρωση  -προτού εκπνεύσει το παραπάνω χρονικό διάστημα -για τυχών δυσκολίες 

εκτέλεσης της σύμβασης  από την ΓΙΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &  Ο.Ε έτσι όπως ορίζει το άρθρο 

206  του Ν 4412/16 η σύμβαση θεωρείται εκπρόθεσμη και ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 
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Το Γραφείο προμηθειών εισηγείται την κήρυξη της παραπάνω εταιρείας ως 

έκπτωτου προμηθευτή με όλες τις συνέπειες που ακολουθούνται έτσι όπως αναφέρονται  

στην παρ 4 του άρθρου 203 του Ν 4412/16». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χρήστο 

Δασκάλου και Αντώνιο Ρυσάφη, προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με το θέμα, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον  Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & 

Πρασίνου κ. Ιωάννη Χατζόγλου, ο οποίος πρότεινε  να μη κηρυχθεί έκπτωτος ο ανωτέρω 

προμηθευτής, διότι υπήρχε αντικειμενική αδυναμία εύρεσης των αναφερόμενων ειδών 

λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.  

 Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω 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  

 Να μην κηρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής ΓΙΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &  ΣΙΑ Ο.Ε., διότι 

υπήρχε αντικειμενική αδυναμία εύρεσης των συγκεκριμένων ελαστικών λόγω της 

ιδιαιτερότητάς τους. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  193/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  4.8.2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κούκος Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,   

Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -  Γραφείο Προμηθειών κ. Θ. Κίτκα 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

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

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ι. Μουράτογλου 


