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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2017 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 7163/14-3-2017 
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 τροπ/ση των όρων διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «Υγρών 
καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας κα των Νοµικών Προσώπων του για 
το έτος 2016». 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6  Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Μπίγγας Στεφανος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  
9. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 υπ’αριθµ 
200/2016 ΑΟΕ καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «Υγρών καυσίµων, 
ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας κα των Νοµικών Προσώπων του για το έτος 
2016» και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ενώ µε την υπ’αριθµ 5/2017 ΑΟΕ  ψηφίσθηκε η πίστωση συνολικού 
προϋπολογισµού 401.701,89 ευρώ από τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2017. Με το υπ’αριθµ 6356/2016 
έγγραφό της η  ΕΑΑ∆ΗΣΥ µας ενηµερώνει ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής ( www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr ) : 
Υπόδειγµα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά 
µε ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016) . Με το υπ’αριθµ 3914/15-2-2017 έγγραφό του το Γρ 
Προµηθειών µας γνωστοποιεί ότι θα πρέπει να προβούµε σε τροποποίηση του αρ 13 : Ενστάσεις – Προσφυγές ως προς το 
ορθό , σύµφωνα µε το ανωτέρω υπόδειγµα.   
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 

 Αριθµ. απόφ.   36/2017 
 
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:        

 
1. το άρθρο 72  του Ν. 3852/10 

      2. τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 
3. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 

      4. την εισήγηση του Γρ. Προµηθειών 
      5. τις υπ’αριθµ 200/2016 & 5/2017 ΑΟΕ 

6. το υπ’αριθµ  το υπ’αριθµ 6356/2016 έγγραφό της η  ΕΑΑ∆ΗΣΥ    
 

και µετά διαλογική συζήτηση των µελών αυτής,  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση εν µέρει  των όρων της διακήρυξης, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν µε την υπ’αριθµ 200/2016 ΑΟΕ,  
του  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «Υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας κα των Νοµικών Προσώπων του για το έτος 2016», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

ΑΔΑ: 6ΒΚΡΩΡ6-ΜΨΛ



συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής η οποία θα δοθεί ως εξής :α) Έµµεσα µε ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης από την ∆/νση Εµπορίου της Π.Ε. Κοζάνης, Μέσης Χονδρικής 
Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοση αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους για 
τα είδη της Οµάδας Α : Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης και Αµόλυβδη Βενζίνη (άρθρο 9 παρ. 11 της παρούσας).β) Με τιµές 
µονάδος για τα είδη της Οµάδας Β: ελαιολιπαντικά και πρόσθετα.   
Πιο συγκεκριµένα τροποποιεί το αρ 13 : Ενστάσεις – Προσφυγές ως εξής: 
«Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να 
ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης 
πράξης ή παράλειψης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική 
προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά179 µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την επισύναψη του 
σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-
προδικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε το πιο πάνω άρθρο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψή της. 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής µέσω της λειτουργίας του 
Συστήµατος “Επικοινωνία”. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του 
άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή 
σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσµία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσµία και η 
άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο 
αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. 
µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την άσκηση της 
αιτήσεως. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ορίζεται άλλως µε την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως 
ισχύει. 
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 31η Μαρτίου 2017 
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016» 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αυτοί καταρτίσθηκαν µε την υπ’αριθµ 200/2016 ΑΟΕ . 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  36 /2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

1. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
2. Καιδης Αποστολος 
3. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
4. Ιορδανιδης Φωτιος 
5  Γεώργιος Κοκκινίδης 
6. Μπίγγας Στεφανος 
7. Γεώργιος Καραίσκος 
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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