
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 144/2016                          
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 του Κυφωνίδη Χαράλαµπου  κατά της υπ’αριθµ 24319/18-7-2016 διακήρυξης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού της προµήθειας: «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού 
Σχολείου Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας για το σχολικό ετος 2016-2017». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  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 26583/8-8-2016 
ένσταση του Χαράλαµπου Κυφωνίδη κατά της υπ’αριθµ 24319/18-7-2016 ∆ιακήρυξης του ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού:  «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας του ∆ήµου 
Εορδαίας για το σχολικό ετος 2016-2017», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 122.760,00 
ευρώ.  
Με το υπ’αριθµ 26783/10-8-2016 έγγραφό της η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού γνωµοδοτεί επί της ένστασης ως 
εξής:  
«Με την υπ’αριθµ. 120/2016 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σχετ. η από 3-6-
2016 µελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την προµήθεια «έτοιµου φαγητού για την σίτιση 
µαθητών µουσικού σχολείου Πτολεµαΐδας  του ∆ήµου Εορδαίας   για το σχολικό έτος 2016-2017», προϋπολογισµού µελέτης 
122.760,00 ευρώ. Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε η υπ’αριθµ 24319/18-7-2016  διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
κατά της οποίας υποβλήθηκε η υπ’αριθµ. 26583/8-8-2016 ένσταση της εταιρίας ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
Σύµφωνα µε το αρ 15 του ΕΚΠΟΤΑ « Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια 
για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη 
ηµέρα.» Με βάση τα άνω, η προαναφερόµενη ένσταση κρίνεται εµπρόθεσµη δεδοµένου ότι υποβλήθηκε µέχρι τις 7-8-2016 
(µήνυµα µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ στις 6/8/2016 και ώρα 10:56:49). 
Ο ενιστάµενος ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ µε την ένστασή του υποστηρίζει ότι:«……Στο άρθρο 8ο παρ. 14. της ως άνω 
προκήρυξης, παρά την  καταγραφή στην περίληψή της , πως «Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας, είναι η χαµηλότερη 
τιµή προσφοράς για το σύνολο της προµήθειας.» εντούτοις ζητείται « δήλωση/κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται 
αναλυτικά οι κυριότερες υπηρεσίες µαζικής εστίασης παρόµοιου είδους και µεγέθους (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα) που έχει 
αναλάβει κατά τα δύο (02) τελευταία έτη». Η εισαγωγή ενός τέτοιου δικαιολογητικού στην εν λόγω προκήρυξη, είναι 
απόλυτα καταχρηστική και αντισυνταγµατική, διότι περιορίζει ασφυκτικά-έως απολύτως-, τον κύκλο των δυνάµενων να 
υποβάλλουν προσφορά και να διαγωνιστούν ……»  
Το άρθρο 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρει: «Κατά την διαδικασία επιλογής των προµηθευτών, η υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό έχει την ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση της δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 του παρόντος, είτε και από τα ακόλουθα :……….. β) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας, 
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παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας, στα 
οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον 
ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 
Τα ανωτέρω ζητούνται προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά και η επαγγελµατική αξιοπιστία  των συµµετεχόντων 
και εποµένως θεωρούµε ότι η αναφορά του συγκεκριµένου δικαιολογητικού στην εν λόγω διακήρυξη προβλέπεται σαφώς 
από το νόµο και εποµένως δεν τίθεται θέµα περί αυθαίρετης και αντισυνταγµατικής εισαγωγής του δικαιολογητικού. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνουµε να απορριφθεί η ένσταση του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΥΦΩΝΙ∆Η». 
Σ.Σιδηροπουλος : ∆εν συµφωνώ µε την γνωµοδότηση της Επιτροπής , καλό είναι να συµµετέχουν και νεοφυείς επιχειρήσεις 
προκειµένου να αναπτύσσεται επαρκής ανταγωνισµός προς όφελος του ∆ήµου.  
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την απόρριψη ή µη της εµπρόθεσµης ένστασης του Χαράλαµπου 
Κυφωνιδη.  
        Αριθµ.απόφ. 144/2016 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

1 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & του Ν 3463/2006  
2 Την 131/2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια 
3. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασµό µε το Ν 2286/95, τις διατάξεις του Ν 4013/2011 όπως τροπ/κε µε το   
Ν. 4155/2013 και το Ν. 4254/2014, το αρ 157 του Ν. 4281/2014, 
4. Την παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4257/14(ΦΕΚ93/14-4-2014 τεύχος Α΄), σύµφωνα µε την οποία , προστίθεται εδάφιο 
18 στην παρ.4  του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α΄87) ,  µε το οποίο επαναφέρεται στους ∆ήµους , αναδροµικά από 
1.7.2013, η αρµοδιότητα της σίτισης των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων , που είχε καταργηθεί µε το 
άρθρο όγδοο του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012 Τεύχος Α΄) 
5. Την εγγραφή της εν λόγω δαπάνης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 και την δέσµευση του 
ποσού από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου,  
6. Την σχετική µελέτη της ∆.νσης ∆/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών 
7. Την υπ΄αρίθµ 120/2016 Α.Ο.Ε καθώς και την υπ΄αρίθµ 24319/18-7-2016 ∆ιακήρυξη 
8. Την υπ’αριθµ 26583/8-8-2016 ένσταση του Χαράλαµπου Κυφωνίδη 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 
 

 Απορρίπτει την από 6-8-2016 εµπρόθεσµη ένσταση  του Χαράλαµπου Κυφωνίδη κατά της υπ’αριθµ 24319/18-7-2016 
∆ιακήρυξης του ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισµού:  «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση των 
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας για το σχολικό ετος 2016-2017», µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 122.760,00 ευρώ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής.   
Το µέλος κ. Σ.Σιδηρόπουλος ψήφισε αρνητικά. 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  144/2016 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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