
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 143/2016                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-8-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 26847/10-
8-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................... 
Εξέταση της ένστασης της εταιρίας L.N.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για 
την προµήθεια : «Θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας» 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                     
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης 
6. Ιωαννης Αριστεριδης 
7. Παρασκευή Βρυζίδου 

 

8.Γεώργιος Καραίσκος  
9.Σοφοκλης Σιδηροπουλος  

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
Εδώ προσήλθε το µέλος της Ο.Ε. ο Κ.Πολυχρονίδης 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψη των µελών την υπ’αριθµ 25223/25-7-
2016 ένσταση της εταιρίας L.N.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την 
προµήθεια : «Θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας».Με την 
υπ’αριθµ 26568/8-8-2016 γνωµοδότησή της η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού εισηγείται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 08/08/2016 ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Πτολεµαΐδας η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ. Αριθ. 395/2015 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την  υπ αρίθ. 25223/25-7-2016  ένσταση που 
υποβλήθηκε κατά του µε αριθµό πρωτοκόλλου 24222/15-07-2016  πρακτικού διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου 
διαγωνισµού της υπ. αριθ. 23203/07-07-2016  σχετικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου , για την προµήθεια µε τίτλο 
«Προµήθεια Θερινών στολών Του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  του ∆ήµου Εορδαίας », 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Μπεσπάρα Αντιγόνη (Πρόεδρος της Επιτροπής) 
2) Καραγιαννάκη Μαρία  (Αναπληρωµατικό Μέλος της Επιτροπής) 
3) Κανδυλιώτου Αθηνά (Μέλος της Επιτροπής) 
Με το υπ΄αριθ. 24222/15-07-2016 Πρακτικό της, η Επιτροπή Αξιολόγησης/∆ιαγωνισµού αποφάσισε:  
Α.  Την αποδοχή των εταιρειών :1)  ΝΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε. 

                                    2) ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

                                              3) ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΡ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

                                              4)L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. 

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης υποβλήθηκε στις 25-7-16 η εξής ένσταση : 
 

1) Ένσταση της L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ  η ένσταση είναι  εµπρόθεσµη. 

 
Η ενιστάµενη  L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε.  µε την ένστασή της υποστηρίζει ότι: 
1)όσον αφορά την  εταιρεία ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε α) Η υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκοµιστεί στην 
τεχνική προσφορά της παραπάνω εταιρείας αναφέρει ότι συµµορφώνεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η 
τεχνική έκθεση  της υπ άρίθµ .10/2015 µελέτης  
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Στη διακήρυξη του ∆ήµου σας αναφέρεται ότι: « θα δηλώνεται συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η τεχνική έκθεση της υπ. αρ. 1/2016 Μελέτης». Συνεπώς η εταιρία «Ηλίας Λ. 
Γεωργιόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ» δηλώνει υπεύθυνα ότι συµφωνεί µε τους όρους της τεχνικής έκθεσης υπ. αρ. 10/2015 
Μελέτης και ΟΧΙ µε τους όρους της τεχνικής έκθεσης υπ. αρ. 1/2016 Μελέτης. 
Β) Στην τεχνική προσφορά της παραπάνω εταιρίας δεν υπάρχει τεχνική περιγραφή για τα είδη «∆ΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΝΤΑΚΙ 
ΑΝΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ», «ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΑΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΓΑΛΑΖΙΟΥ» και «ΦΑΝΕΛΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ». Συνεπώς η παραπάνω εταιρία δεν προσφέρει τα παραπάνω είδη, παρόλο που ζητούνται µε σαφή 
τρόπο στον προϋπολογισµό της διακήρυξης του συγκεκριµένου διαγωνισµού. 
2) ΕΤΑΙΡΙΑ «ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ» 
Α) ∆εν υπάρχει σφραγίδα της εταιρίας σε καµία από τις υπεύθυνες δηλώσεις της εταιρίας «ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ». Η εταιρία παίρνει 
µέρος στον διαγωνισµό και είναι απαραίτητο οι υπεύθυνες δηλώσεις της να φέρουν σφραγίδα της εταιρίας. 
Β) Στην τεχνική προσφορά της παραπάνω εταιρίας δεν υπάρχει τεχνική περιγραφή για τα είδη «∆ΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΝΤΑΚΙ 
ΑΝΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ», «ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΑΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΓΑΛΑΖΙΟΥ» και «ΦΑΝΕΛΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ». Συνεπώς η παραπάνω εταιρία δεν προσφέρει τα παραπάνω είδη, παρόλο που ζητούνται µε σαφή 
τρόπο στον προϋπολογισµό της διακήρυξης του συγκεκριµένου διαγωνισµού. 
3) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
Α) Η εγγυητική συµµετοχής της επιχείρησης «ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 
ΕΚΠΟΤΑ. Το Άρθρο 25 δεν αναφέρει τίποτα σχετικό µε εγγυήσεις. 
Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της διακήρυξης σας αναφέρεται ότι: «Η εγγυητική συµµετοχής όταν είναι 
γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, (όπως αυτή που κατέθεσε η παραπάνω 
επιχείρηση), πρέπει να έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.» Συνεπώς, η εγγυητική συµµετοχής της 
επιχείρησης «Γεράκης Γρ. Νικόλαος», δεν συµµορφώνεται µε το Άρθρο 9 της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
Β) Η τεχνική προσφορά της παραπάνω επιχείρησης υπογράφεται από τον κ. ΦΩΚΆ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος δεν κατέθεσε 
κανένα δικαιολογητικό που να του επιτρέπει να υπογράφει για λογαριασµό της ατοµικής επιχείρησης «Γεράκης Γρ. 
Νικόλαος». Στο Άρθρο 10 της διακήρυξης του ∆ήµου σας αναφέρεται ότι: «Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους 
τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους.» 
Συνεπώς, δεν συµµορφώνεται µε το Άρθρο 10 της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
Γ) Στην τεχνική προσφορά της παραπάνω εταιρίας δεν υπάρχει τεχνική περιγραφή για τα είδη «∆ΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΝΤΑΚΙ 
ΑΝΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ», «ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΑΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΓΑΛΑΖΙΟΥ» και «ΦΑΝΕΛΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ». Συνεπώς η παραπάνω εταιρία δεν προσφέρει τα παραπάνω είδη, παρόλο που ζητούνται µε σαφή 
τρόπο στον 
προϋπολογισµό της διακήρυξης του συγκεκριµένου διαγωνισµού. 
Η Επιτροπή ως προς τον  λόγο της ένστασης παραθέτει τα παρακάτω:  
1) ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  
Α) ∆εχόµαστε ότι λανθασµένα η υπεύθυνη δήλωση αναγράφει την υπ. Αρίθµ. 10/2015 Μελέτης ενώ θα έπρεπε να 
αναφέρει την Μελέτη 1/2016 . 
Β) Στην τεχνική προσφορά της παραπάνω εταιρείας δεν αναφέρεται πουθενά το «δερµάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώµατος 
µαύρου» αλλά όσον αφορά τις «µπλούζες µακό » και «φανέλες κοντοµάνικες» τις αναγράφει όπως αναφέρονται στην 
υπ΄αρίθµ. 1/2016 µελέτη και στο υπ αρίθµ. 1648/29-11-2005 ΦΕΚ «Καθορισµός της στολής του ειδικού ένστολου 
προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 
2)ΕΤΑΙΡΙΑ «ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ» 
Α) Τις υπεύθυνες δηλώσεις τις υπογράφει η κ. Τσακαλίδου Ελισάβετ νόµιµη εκπρόσωπος της εταιρείας, η οποία σύµφωνα 
µε το ΦΕΚ 8498/10-08-2012 «εκπροσωπεί και δεσµεύει » την εταιρεία ως πρόεδρος του ∆.Σ.  
Β) Σχετικά µε την ένσταση για το «δερµάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώµατος µαύρου» αυτό αναγράφεται στην κατάσταση µε 
τα προσφερόµενα είδη χωρίς να περιγράφεται στη συνέχεια της τεχνικής προσφοράς όµως το ίδιο ισχύει και στην υπ 
αρίθµ. 1/2016 µελέτης καθώς επίσης και στο ΦΕΚ 1648/29-11-2005 και στο συµπληρωµατικό του 426/07-04-2016 όπου 
δεν αναφέρεται τεχνική περιγραφή για το παραπάνω είδος. Σχετικά µε τις  «µπλούζες µακό » και «φανέλες κοντοµάνικες» 
αυτές αναγράφονται και στην κατάσταση αλλά και στην συνέχεια περιγράφονται όπως ακριβώς στην µελέτη 1/2016 και 
στο ΦΕΚ 1648/29-11-2005. 
Επιπρόσθετα µε την Υ.∆. δηλώνουν ότι 1) Λάβαµε γνώση της υπ αρίθµ. 1/2016 τεχνικής µελέτης , των όρων της 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδεχόµαστε αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2) Λάβαµε γνώση 
των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνουµε να παραδώσουµε σε κατάσταση πλήρως λειτουργίας τον υπό προµήθεια 
εξοπλισµό.  
3) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
Α)Η εγγυητική συµµετοχής της« Γεράκης Νικόλαος του Γρηγορίου» αναφέρει ότι η εγγύηση διέπεται από τους όρους 
(όπου µνηµονεύει κάποια άρθρα νόµων που δεν ισχύουν για τους ΟΤΑ )καθώς επίσης και την Υ.Α. 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ 
(ισχύει για τους ΟΤΑ) , που προφανώς αναφέρεται σε όλα τα άρθρα της Υ.Α. και συνεπώς συµπεριλαµβάνει και το άρθρο 
26 το οποίο αναφέρεται στην ένσταση. 
Β) Σχετικά µε το γεγονός ότι την τεχνική προσφορά την υπογράφει ο κ. Φωκάς Παναγιώτης θεωρούµε ότι αυτό µπορεί να 
συµβεί  σύµφωνα µε την Υ.∆. του κ. Γεράκη Νικόλαου που τον εξουσιοδοτεί όπως αντί αυτού να παραστεί , να καταθέσει 
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την προσφορά και να προβεί σε όποια νόµιµη ενέργεια χρειαστεί σχετικά µε τον διαγωνισµό , εξάλλου στην τεχνική 
προσφορά έχει και την σφραγίδα του κ. Γεράκη Νικόλαου.  
Γ) Σχετικά µε την ένσταση για το «δερµάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώµατος µαύρου» δεν υπάρχει κατάσταση µε τα 
προσφερόµενα είδη οπότε θεωρούµε ότι δεν συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του.    
Σχετικά µε τις  «µπλούζες µακό » και «φανέλες κοντοµάνικες» αυτές στην συνέχεια περιγράφονται όπως ακριβώς στην 
µελέτη 1/2016 και στο ΦΕΚ 1648/29-11-2005. 
Επιπρόσθετα µε την Υ.∆. δηλώνουν ότι 1) Λάβαµε γνώση της υπ αρίθµ. 1/2016 τεχνικής µελέτης , των όρων της 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδεχόµαστε αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2) Λάβαµε γνώση 
των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνουµε να παραδώσουµε σε κατάσταση πλήρως λειτουργίας τον υπό προµήθεια 
εξοπλισµό.  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
1) Να γίνει δεκτή η ένσταση της L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά της εταιρείας   ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε  ως προς το σκέλος Α που αφορά την υπεύθυνη δήλωση η οποία αναγράφει την υπ. Αρίθµ. 10/2015 Μελέτης ενώ 
θα έπρεπε να αναφέρει την Μελέτη 1/2016. 
 Να γίνει δεκτή η ένσταση ως προς το σκέλος Β, τµήµα Α, διότι στην  τεχνική προσφορά της παραπάνω εταιρείας δεν 
αναφέρεται πουθενά το «δερµάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώµατος µαύρου». 
Ν’ απορριφθεί η ένσταση ως προς το σκέλος Β, τµήµα Β όσον αφορά τις «µπλούζες µακό» και «φανέλες κοντοµάνικες» 
διότι τις αναγράφει όπως αναφέρονται στην υπ΄αρίθµ. 1/2016 µελέτη και στο υπ αρίθµ. 1648/29-11-2005 ΦΕΚ 
«Καθορισµός της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 
Ως εκ τούτου προτείνει να µη συνεχίσει η εταιρεία ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε στο επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού. 
 
2) Ν’ απορριφθεί η ένσταση της L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά της εταιρείας   «ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ» ως προς το σκέλος 
Α) διότι τις υπεύθυνες δηλώσεις τις υπογράφει η κ. Τσακαλίδου Ελισάβετ νόµιµη εκπρόσωπος της εταιρείας, η οποία 
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 8498/10-08-2012 «εκπροσωπεί και δεσµεύει » την εταιρεία ως πρόεδρος του ∆.Σ.  
Ως προς το σκέλος Β) διότι το «δερµάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώµατος µαύρου» αναγράφεται στην κατάσταση µε τα 
προσφερόµενα είδη χωρίς να περιγράφεται στη συνέχεια της τεχνικής προσφοράς όµως το ίδιο ισχύει και στην υπ αρίθµ. 
1/2016 µελέτης καθώς επίσης και στο ΦΕΚ 1648/29-11-2005 και στο συµπληρωµατικό του 426/07-04-2016 όπου δεν 
αναφέρεται τεχνική περιγραφή για το παραπάνω είδος. Σχετικά µε τις  «µπλούζες µακό » και «φανέλες κοντοµάνικες» 
αυτές αναγράφονται και στην κατάσταση αλλά και στην συνέχεια περιγράφονται όπως ακριβώς στην µελέτη 1/2016 και 
στο ΦΕΚ 1648/29-11-2005. 
Επιπρόσθετα µε την Υ.∆. δηλώνουν ότι 1) Λάβαµε γνώση της υπ αρίθµ. 1/2016 τεχνικής µελέτης , των όρων της 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδεχόµαστε αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2) Λάβαµε γνώση 
των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνουµε να παραδώσουµε σε κατάσταση πλήρως λειτουργίας τον υπό προµήθεια 
εξοπλισµό.  
Ως εκ τούτου προτείνει να  συνεχίσει η εταιρεία «ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ» στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
3) Ν’ απορριφθεί η ένσταση της L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά του «Γεράκη Γρ. Νικόλαου» ως προς το σκέλος Α) 
διότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής της« Γεράκης Νικόλαος του Γρηγορίου» αναφέρει ότι η εγγύηση διέπεται από τους 
όρους (όπου µνηµονεύει κάποια άρθρα νόµων που δεν ισχύουν για τους ΟΤΑ )καθώς επίσης και την Υ.Α. 11389/1993 
ΕΚΠΟΤΑ (ισχύει για τους ΟΤΑ) , που προφανώς αναφέρεται σε όλα τα άρθρα και συνεπώς συµπεριλαµβάνει και το άρθρο 
26 το οποίο αναφέρεται στην ένσταση. Επίσης ως προς το σκέλος Β) διότι την τεχνική προσφορά την υπογράφει ο κ. 
Φωκάς Παναγιώτης ο οποίος  σύµφωνα µε την Υ.∆. του κ. Γεράκη Νικόλαου εξουσιοδοτείται  όπως αντί αυτού να 
παραστεί , να καταθέσει την προσφορά και να προβεί σε όποια νόµιµη ενέργεια χρειαστεί σχετικά µε τον διαγωνισµό , 
εξάλλου στην τεχνική προσφορά έχει και την σφραγίδα του κ. Γεράκη Νικόλαου, καθώς και ως προς το σκέλος Γ), διότι οι  
«µπλούζες µακό » και «φανέλες κοντοµάνικες» περιγράφονται όπως ακριβώς στην µελέτη 1/2016 και στο ΦΕΚ 1648/29-
11-2005. Επιπρόσθετα µε την Υ.∆. δηλώνουν ότι 1) Λάβαµε γνώση της υπ αρίθµ. 1/2016 τεχνικής µελέτης , των όρων της 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδεχόµαστε αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2) Λάβαµε γνώση 
των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνουµε να παραδώσουµε σε κατάσταση πλήρως λειτουργίας τον υπό προµήθεια 
εξοπλισµό.  
Να γίνει δεκτή η ένσταση ως προς το πρώτο τµήµα του σκέλους Γ) διότι δεν υπάρχει κατάσταση µε τα προσφερόµενα 
είδη στην οποία αναγράφεται το «δερµάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώµατος µαύρου», οπότε θεωρούµε ότι δεν 
συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του.» 
 Ως εκ τούτου προτείνει να µη συνεχίσει η ατοµική επιχείρηση «Γεράκη Γρ. Νικόλαου» Ε στο επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού. 

 
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την απόρριψη ή µη της  ένστασης υπ’αριθµ 25223/25-7-2016 ένσταση 
της εταιρίας L.N.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια : 
«Θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 
14.371,48 ευρώ.  
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        Αριθµ.απόφ. 143/2016 
 
   
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06. 
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 
3. Τον Ν 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
4.  Τον Ν.3852/2010  «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5.  Τα εν ισχύ άρθρα του Ν.4250/2014  του Ν.4281/2014 & το αρ 52 του Ν 4386/2016 . 
6   Την υπ΄αριθµ.1/2016 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
7.  Την υπ΄αριθµ. 13/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας . 
8.  Την υπ΄αριθµ. 56/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης. 
9.  Την υπ΄αριθµ. 84/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης ,την 109/2016 ΑΟΕ καθώς και την υπ’αριθµ 23203/7-7-2016 ∆ιακήρυξη . 
10. Το υπ’αριθµ 2422/15-7-2016 πρακτικό της Επιτροπής 
11. την υπ’αριθµ 25223/25-7-2016 ένσταση της εταιρίας L.N.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε 
12. την υπ’αριθµ 26568/8-8-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
1. Αποδέχεται την υπ’αριθµ. 26568/8-8-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την υποβληθείσα εµπρόθεσµη 
ένσταση της L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ,  που υποβλήθηκε κατά του υπ’αριθµ 24222/15-7-2016  πρακτικού 
διενέργειας του διαγωνισµού για την  «Θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του 
∆ήµου Εορδαίας» 
2. Κάνει δεκτή την ένσταση της εταιρείας L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά της εταιρείας ΗΛΙΑΣ Λ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθµόν 26568/8-8-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής. Η εταιρεία ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  δεν µπορεί συνεχίσει στο επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού. 
3. Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά της εταιρείας   «ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ» για τους 
λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθµόν 26568/8-8-2016 πρακτικό της Επιτροπής. Η εταιρεία  «ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ»   µπορεί 
συνεχίσει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 
4. Κάνει δεκτή την ένσταση της εταιρείας L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά του «Γεράκη Γρ. Νικόλαου» για τους 
λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθµόν 26568/8-8-2016 πρακτικό της Επιτροπής.  Η ατοµική επιχείρηση  Γεράκη Γρ. 
Νικόλαου  δεν µπορεί συνεχίσει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  143/2016 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Παρασκευή Βρυζιδου 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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