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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               8.7.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμός Απόφασης:  202/2020 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της κήρυξης ως έκπτωτης της εταιρίας «ΕΣΚΙΑΔΗΣ – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ.”METBE” που 

αναδείχτηκε ανάδοχος για την προμήθεια ενός επιβατηγού οχήματος 1400cc-5θέσιο στα πλαίσια της απευθείας 

ανάθεσής με τίτλο : «Προμήθεια 2 δικύκλων και ενός επιβατηγού οχήματος 1400cc-5θέσιο για το προσωπικό του 

Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης» βάσει των διατάξεων, όπως ισχύουν   στο άρθρο 41 της με αριθμ.84 Α΄/13-

04-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 11570/3.7.2020 

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  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

  1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 4) Κατζικάς 

Γεώργιος (μέλος) 5) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

  Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος)  

  4) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος).  

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

    Στις 20-03-2020 , η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας , Καθαριότητας και Περιβάλλοντος , κατέθεσε 

στην Οικονομική Υπηρεσία Τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου 6397 για την προμήθεια 2 δικύκλων 

και ενός επιβατηγού οχήματος 1400cc-5θέσιο για το προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης. 

    Η Οικονομική Υπηρεσία προχώρησε το αίτημα, αποστέλλοντας πρόσκληση για κατάθεση προσφορών  με 

αρ.πρωτ. 6432/20-3-2020 καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου την ίδια ημερομηνία, καλώντας 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 01-04-2020 . 

    Στις 31-03-2020 με αρ.πρωτ. 6781  κατέθεσε προσφορά για την προμήθεια του αυτοκινήτου η εταιρία  

«ΕΣΚΙΑΔΗΣ – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ.”METBE”». 

 

    Η  εταιρία  «ΕΣΚΙΑΔΗΣ – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ.”METBE”» επικαλούμενη , την υποχρεωτική αναστολή 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων - καταστημάτων , συμπεριλαμβανομένων και των αντιπροσωπειών 
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αυτοκινήτων ,   (ΦΕΚ 42 Α’/25-02-2020 άρθρο 1 παρ.ζ) λόγω της πανδημίας κορωνοϊού  , ενημέρωσε τον Δήμο 

ότι αδυνατεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της κατακύρωσης (ασφαλιστική- φορολογική ενημερότητα  , 

ποινικά μητρώα πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ πρόσφατο)  και θα τα προσκόμιζε μόλις το 

επέτρεπαν οι συνθήκες. 

 

    Στις  13-04-2020 , εκδόθηκε Π.Ν.Π.ΦΕΚ 84/Α’  άρθρο 41 «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» η οποία αναφέρει επί λέξη “….κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων που μπορεί  να  

εκκίνησαν  είτε πριν είτε μετά  τις 25/02/2020  , μπορούν , σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης 

έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής λειτουργίας 

αυτών, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του covid-19 ,να προσκαλούν άμεσα τον 

επιλεγέντα ανάδοχο , να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

ν.4412/2016 μόνο υ/δ του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) ή  ηλεκτρονική υ/δ του άρθρου 52 του ν.4635/2019 

(Α’ 167) που προβλέπεται στην ΠΝΠ Α’ 68/20-03-2020 στο άρθρο 27, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν.4683/2020(α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. 

  Η εταιρία  «ΕΣΚΙΑΔΗΣ – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ.”METBE” μέσω του   εκπρόσωπου της , Στέργιου 

Μπαλοδήμου , κατέθεσε στο Δήμο Υ/Δ στις 15-05-2020 που δήλωσε ότι : 

 

Προκειμένου να συναφθεί σύμβαση για την «Προμήθεια 2 δικύκλων και ενός επιβατηγού οχήματος 1400cc-

5θέσιο για το προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης-Τμήμα 1 αυτοκίνητο» όπου η εταιρία «ΕΣΚΙΑΔΗΣ 

– ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ.”METBE”» που εκπροσωπώ είναι ανάδοχος και υπάρχει κώλυμα στην έκδοση 

πιστοποιητικών λόγω της κατάστασης (κορωνοϊός) βάση της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 84/Α’ 13-04-2020 δηλώνω ότι : 

a) Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής τους στη διαδικασία 

b) Εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια  ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικία διακήρυξη και 

c) Υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός   

προθεσμίας (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης . 

 

  Με την προσκόμιση της Υ/Δ , συντάχθηκε η Απόφαση Δημάρχου κατακύρωσης στις 21-05-2020  και αναρτήθηκε 

στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  με ΑΔΑ: 6Φ80ΩΨΕ-8Ω7  . 

Την ίδια μέρα στις  21-05-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 8852 στάλθηκε στον ανάδοχο πρόσκληση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού που συνοδευόταν από την Απόφαση Δημάρχου για την κατακύρωση της 

προμήθειας. 

Στις 22-05-2020   συντάχθηκε η σύμβαση και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΣ με αριθμό 20SYMV006751991 και 

κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρία με e-mail την ίδια ημέρα .  

Στις 23-06-2020 , και έχοντας παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών  από την σύναψη της σύμβασης , ο Δήμος 

γνωστοποίησε στην εταιρία  «ΕΣΚΙΑΔΗΣ – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ.”METBE”    επιστολή του 

(αρ.πρωτ.10786/23-06-2020)  με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την μη εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης» . 

Όμως , η εταιρία δεν απέστειλε καμία απάντηση με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 

41 της με αριθμ.84 Α’/13-04-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,  όπου 

ισχύουν τα ακόλουθα : 

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 

οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων 

φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
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μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος 

υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω 

αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο 

πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να 

προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά 

περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην 

υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα 

νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών σε 

περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης 

αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας 

αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. 

Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 

απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του 

αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και 

επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016. 

4. Η εκκαθάριση και εξόφληση . 

   

 Έχοντας υπόψη:  

1.  Τις διατάξεις, όπως ισχύουν   στο άρθρο 41 της με αριθμ.84 Α’/13-04-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».   

2. Την Υ/Δ ημερομ.15-05-2020 της  εταιρίας    «ΕΣΚΙΑΔΗΣ – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ.”METBE”». 

3. Την επιστολή της Οικονομικής Υπηρεσίας με αρ.πρωτ. 10786/23-06-2020 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
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Να εγκρίνει την έκπτωση της εταιρίας ΕΣΚΙΑΔΗΣ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ. «ΜΕΤΒΕ» με ΑΦΜ 094018992 και 

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: 7ο χλμ., Θεσσαλονίκης-Αθηνών Τ.Κ. 54628, 

Καλοχώρι ,Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310.596596 ,ανάδοχο της ανάθεσης με τίτλο : «Προμήθεια 2 δικύκλων και ενός 

επιβατηγού οχήματος 1400cc-5θέσιο για το προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης» και ειδικότερα για 

την προμήθεια του αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 41 του Π.Ν.Π.ΦΕΚ 84/Α’ , «Μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και 

του άρθρου 203 του 4412/2016 , που αφορούν την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωση, όπως 

περιγράφεται παραπάνω. 

 

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

προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την έκπτωση της εταιρίας ΕΣΚΙΑΔΗΣ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ. «ΜΕΤΒΕ» με ΑΦΜ 094018992 και 

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: 7ο χλμ., Θεσσαλονίκης-Αθηνών Τ.Κ. 54628, 

Καλοχώρι ,Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310.596596 ,ανάδοχο της ανάθεσης με τίτλο : «Προμήθεια 2 δικύκλων και ενός 

επιβατηγού οχήματος 1400cc-5θέσιο για το προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης» και ειδικότερα για 

την προμήθεια του αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 41 του Π.Ν.Π.ΦΕΚ 84/Α’ , «Μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και 

του άρθρου 203 του 4412/2016, που αφορούν την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως 

περιγράφεται παραπάνω. 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  202/2020. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  9.7.2020  

        

        O Πρόεδρος  

                 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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