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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  1 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-1-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 115/3-1-2017 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση ή µη της 194/2016 ΑΟΕ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Παρασκευή Βρυζίδου  
9. Γεώργιος Καραίσκος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα  ανέφερε ότι µε την 194/2016 ΑΟΕ 
συγκροτήθηκε επιτροπή εξέτασης ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
έργων & µελετων ,κατ’εφαρµογή των διατάξεων του Ν 4412/2016. ∆εδοµένου ότι στα υπ’αριθµ ΦΕΚ 4327/30-12-2016 τ.Β & 
4269/30-12-2016 τ.Β εγκρίθηκαν και δηµοσιεύθηκαν τα υποδείγµατα των διακηρύξεων για µελέτες και έργα και Τα πρότυπα 
αυτά τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συµβάσεις άνω των ορίων) και 
120 (για συµβάσεις κάτω των ορίων), λαµβάνει χώρα είκοσι (20) ηµέρες µετά τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω απόφασης και 
στα οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά 
της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις 
του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 31.3.2017, 
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).»  
Υπάρχει η ανάγκη να ανακληθεί η απόφαση 194/2016 ΑΟΕ περί συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής. 
Και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά  
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Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 
        το άρθρο 72  του Ν. 3852/10 
        τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
-       Τα υπ’αριθµ ΦΕΚ 4327/30-12-2016 τ.Β & 4269/30-12-2016 τ.Β 
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και µετά διαλογική συζήτηση των µελών αυτής, σύµφωνα µε την οποία 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Ανακαλεί την 194/2016 ΑΟΕ. 
Βάσει του άρθρου 221 παρ.1 η του Ν.4412/16 « ….τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων ( 
Επιτροπή διαγωνισµού), που γνωµοδοτούν προς τα αποφαινόµενα όργανα, έχουν τις αρµοδιότητες να γνωµοδοτούν για τις 
προβλεπόµενες ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταµένης Αρχής». 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  17 /2017. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Παρασκευή Βρυζίδου 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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