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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

   Θέμα: Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής    
             (ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)

      Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη  8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή
Πρέβεζας,  ύστερα  από  την αρ.πρωτ.2331/02-02-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος      1. Κατσαούνος Θεόδωρος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος      2. Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5   Ματέρης Κωνσταντίνος
      6.  Παππάς Δημήτριος
     7.  Κωστούλας Βασίλειος

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.66/2018 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω
θέμα είναι κατεπείγον και  πρέπει να εξεταστεί ως θέμα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. 
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,παρουσίασε την εισήγηση
της επιτροπής διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Σ.Τσεπραηλίδου), που έχει ως
εξής:  
  «...Σας αποστέλλουμε το  πρακτικό  που αφορά γνωμοδότηση επιτροπής για την κήρυξη του
αναδόχου ως έκπτωτου της υπογραφείσας σύμβασής του με το Δήμο Πρέβεζας και παρακαλούμε
για τις δικές σας ενέργειες .

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 7-2-2018, ημέρα  Τετάρτη   συνήλθε η
Επιτροπή  που  συγκροτήθηκε  με  την   392/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,
προκειμένου  να  εξετάσει  την  από  9-1-2018  αίτηση  της  επιχείρησης  <<  Αναστασιάδης
Κρυστάλλης >> περί αδυναμίας εκτέλεσης προμήθειας ειδών αρτοποιείου Παιδικών Σταθμών
Δ.Ε.Πρέβεζας  και να γνωμοδοτήσει σχετικά επί του θέματος αποτελούμενη από τους: 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
Τσεπραηλίδου Σοφία ΠΕ  Παιδαγωγών Ψυχολόγων Πρόεδρος Επιτροπής
Bάσσιου Αικατερίνη ΤΕ Βρεφονηπιαγωγών Τακτικό Μέλος Επιτροπής
Κοτσώνη Αγγελική ΤΕ Βρεφονηπιαγωγών Αναπληρωματικό   

Μέλος Επιτροπής
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 Η επιτροπή αφού εξέτασε :

1.  Το  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  478/9-1-2018  έγγραφο  –  αίτησή  προς  το  Δήμο  Πρέβεζας  του  κ.
Κρυστάλλη Αναστασιάδη που επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας που τον καθιστούν αφερέγγυο
γι' αυτό και προτείνει την  αντικατάστασή του ως προμηθευτή  και εκτέλεση της προμήθειας από
άλλον ανάδοχο .

2.Την  υπ΄αριθμ  πρωτ  9403/11-4-2017  (17SYMV006066919)  σύμβαση  της  εταιρείας
<<ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ >> με  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  Δήμου  για  την
προμήθεια  άρτου  και  αρτοσκευασμάτων  των  Παιδικών  Σταθμών  Δ.Ε  Πρέβεζας  του  Δήμου
Πρέβεζας  συνολικού  ποσού  με  Φ.Π.Α  14.584,51  ευρώ  και  διάρκειας  ενός  έτους  από  την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και λήξη αυτής 10-4-2018 .
3.Το  υπ΄αριθμ  272/5-1-2018  εισερχόμενο  έγγραφο  του  Δήμου  Πρέβεζας  με  το  οποίο
γνωστοποιείται η εξώδικη δήλωση -διαμαρτυρία του Κωνσταντίνου Τριάντου του Νικολάου και
της  Ευαγγελίας  αρτοποιού  -ζαχαροπλάστη  με  Α.Φ.Μ  066329300  Δ.Ο.Υ  Πρέβεζας  κατοίκου
Πρέβεζας ( Λ.Ειρήνης αρ 23) συνεργάτη της εταιρείας <<ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
>> που παραδίδει τα προμηθευόμενα είδη με δελτίο αποστολής της επιχείρησης Κωνσταντίνου
Τριάντου του Νικολάου.
 
4 Τα άρθρα 132,203, 204 και   206 ,του Ν 4412/2016  (ΦΕΚ 147 τ Α /08-08-2016) :  <<
Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών >>  . 

5 Το  υπ' άριθμ. Πρωτ. 536/9-1-2018 έγγραφο του Δήμου Πρέβεζας  προς την επιχείρηση <<
Προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία και όργανο του Δήμου Πρέβεζας να προβεί σε οποιαδήποτε
ενέργεια που αφορά την εξέλιξη της διαδικασίας ........ και  έχοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα
του Ν. 4412/2016 και επιπλέον το άρθρο 204 – ανωτέρα βία – παρακαλούμε  να προσκομίσετε
στην  αναθέτουσα  αρχή  όπως  ορίζεται  τα  απαραίτητα   αποδεικτικά  στοιχεία  που  δεν  σας
επιτρέπουν να ανταποκριθείτε στην εκτέλεση της προμήθειας των παραπάνω ειδών >>
6.Τη σχετική βεβαίωση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με ημερομηνία 30-1-2018 που
βεβαιώνει ότι δεν κατατέθηκαν  στο Δήμο Πρέβεζας από την εταιρεία <<ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  >>  τα  έγγραφα-αποδεικτικά  στοιχεία   που  συνιστούν  ανωτέρα  βία  στην
εκτέλεση της σύμβασης που έχει υπογραφεί με το Δήμο Πρέβεζας . 

7 Το από 7-2-2018 ηλεκτρονικά εισερχόμενο έγγραφο με αρ πρωτ 2733 που αφορά τη διακοπή
εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία Αναστασιάδη Κρυστάλλη .

8.  Το  υπ΄αριθμ  754/11-1-2018  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας  προς  τη
Νομική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας με το οποίο ζητείται η εξέταση των παραπάνω οι απόψεις
αυτής  . 

9.Τη  γνωμοδότηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Πρέβεζας  που  αναφέρει
<<...........συνεπώς πρέπει  να κινηθεί  η προβλεπόμενη διαδικασία προκειμένου να κηρυχθεί
έκπτωτη της προαναφερθείσας σύμβασης και να καταπέσει η εγγυητική επιστολή >>.

                                                               Προτείνει :

 Α.  Βάσει  των παραπάνω και  κατ'  εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Ν.  4412/2016 και
ειδικότερα  των  άρθρων  203  και  204   να  κηρυχθεί  ο   ανάδοχος  ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ  ΑΛΕΞ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ως έκπτωτος από την κατακύρωση σύμβαση  με αριθμ πρωτ 9403/11-4-2017
(17SYMV006066919)   που έχει συνάψει με το Δήμο Πρέβεζας και , 

Β. Να καταπέσει ολικά η εγγυητική επιστολή του αναδόχου  με  στοιχεία  Νο 7002018539 ποσού
645,33 ευρώ ημερομηνία 31-3-2017 που κατατέθηκε στην Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS
A.E υπέρ του φορέα . 
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       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  των άρθρων 132,203, 204 και  206 ,του Ν 4412/2016

 την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  κήρυξη   του ανάδοχου  ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ  ΑΛΕΞ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  ως έκπτωτο από την κατακύρωση σύμβασης  με αριθμ. πρωτ 9403/11-4-

2017 (17SYMV006066919)   που έχει συνάψει με το Δήμο Πρέβεζας , με όλες τις νόμιμες

συνέπειες σε βάρος του αναδόχου.

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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