
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 73/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-3-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 7396/26-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που 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 των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης για την 
«Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας» , προϋπολογισµού 
35.730,64 ευρώ. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος Ιωάννης Αριστερίδης 
2.  Γεώργιος Κοκκινίδης  
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
7.Παρασκευή Βρυζιδου   
8.Γεώργιος Καραίσκος   
  

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε την 
68/2015 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών 
ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας , προϋπολογισµού 35.730,64 ευρώ 
σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 4/14 µελέτη της ∆/νσης Τ.Υ., ενώ µε την 120/2015 ΑΟΕ εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού. Με την 5/2016 ΑΟΕ 
επαναψηφισθηκε η πίστωση των 35.730,64 ευρώ από τους ΚΑ 20.6061.0000,ΚΑ 30.6061.0000 , ΚΑ 
35.6063.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016( σχετ ΕΑ∆ 131,132,134) και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 
6781/23-2-2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου , η οποία ορίζει ηµέρα διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού την 
Τετάρτη 2-3-2016 και ώρα 12.00 µ.µ. . Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού κατατέθηκαν οι  ακόλουθες 
ενστάσεις: 1) η µε αιθµ πρωτ 7314/26-2-2016 της PEGASOS SAFETY Ταχµατζίδου Ελένης 2) η µε αριθµ 
πρωτ 7363/26-2-2016 της Ζαραφίδου Νονας.  
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, οι 
προαναφερόµενες ενστάσεις κρίνονται εµπρόθεσµες δεδοµένου ότι υποβλήθηκαν µέχρι και την 26-2-2016. 
 
 Και οι δύο εταιρείες  αιτούνται τον επανέλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών ειδικά ως προς τον 
προϋπολογισµό της µελέτης , δεδοµένου ότι υπάρχει µεγάλη απόκλιση από τις τιµές της αγοράς ενώ η 
δεύτερη εταιρία επισηµαίνει αντίφαση στους όρους της διακήρυξης µε την µελέτη. 
Ως εκ τούτου για λόγους  διαφάνειας, ισότητας συµµετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των 
δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισµού και δεδοµένου ότι το αντικείµενο της  
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προµήθειας  είναι εξειδικευµένο προτείνω να κάνουµε δεκτές τις ανωτέρω ενστάσεις ως προς τον 
επανέλεγχο των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
στοιχείο αυτής. «Σε περίπτωση που η διακήρυξη διαγωνισµού περιέχει αντιφατικούς όρους, είναι 
επιτρεπτή η µαταίωση των αποτελεσµάτων του και η επαναπροκήρυξή του µε τροποποιηµένους -προς άρση 
της αντιφάσεως- όρους, αν, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της ∆ιοικήσεως, η αντιφατικότητα αυτή είναι 
δυνατόν να περιορίσει ή να επηρεάσει τον ανταγωνισµό, αποτρέποντας ιδίως την συµµετοχή 
ενδιαφεροµένων στον διαγωνισµό ή παρασύροντας άλλους στην υποβολή απαράδεκτων προσφορών.. (ΣτΕ 
ΕπΑν 203/2011)» 
Εποµένως προκειµένου να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία και το κύρος του διαγωνισµού αλλά και να αναπτυχθεί 
ανταγωνισµός προς το συµφέρον του ∆ήµου προτείνω: 

1. την αποδοχή των ανωτέρω ενστάσεων ως προς τον επανέλεγχο των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών 

2. την µαταίωση του διαγωνισµού 
3. την επανάληψη του ύστερα από τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών 
 
 
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 
     Αριθµ. Αποφ.73/2016 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
2) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  
3) Τις ενστάσεις 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
 

1.Κανει δεκτές τις ανωτέρω ενστάσεις, ως προς τον επανέλεγχο των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών , οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 
2.Ματαιωνει τον διαγωνισµό για την προµήθεια «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας» , προϋπολογισµού 35.730,64 ευρώ. 
3.Την επανάληψη του ύστερα από τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών µε 
νέα απόφαση της Ο.Ε 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 73/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Παρασκευή Βρυζιδου 
Γεώργιος Καραίσκος 
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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