
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ.102/2017                           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-6-2017 ηµέρα Παρασκευή 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. 18737/1-6-2017 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 για την ένσταση  της εταιρίας Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ  κατά της υπ’αριθµ 75/2017 ΑΟΕ,  σχετικής 
µε την έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) 
της ανοικτής  διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για το  έργο: « Ανακατασκευή τµήµατος στέγης στο 
κτιριακό συγκρότηµα του 3ου ΓΕΛ Πτολεµαΐδας ( κτίριο ΙΕΚ)» προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ, αριθµ µελ 
14/2016 από πιστώσεις ΣΑΕΠ541. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 1.Μπιγγας Στέφανος 
2. Ιορδανιδης Φωτιος 
3. Καϊδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
6. Καραϊσκος Γεωργιος  
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
 

2. Κοκκινιδης Γεωργιος 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων του Ν4412/2016, µε το υπ’αριθµ 17744/25-5-2017 έγγραφό µας , διαβιβάσαµε  την 
υπ’αριθµ 75/2017 ΑΟΕ  καθώς και το υπ’αριθµ 10142/03-04-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της 
ανοικτής  διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο : « Ανακατασκευή 
τµήµατος στέγης στο κτιριακό συγκρότηµα του 3ου ΓΕΛ Πτολεµαΐδας ( κτίριο ΙΕΚ)» προϋπολογισµού 
75.000,00 ευρώ, αριθµ µελ 14/2016,  προκειµένου να λάβουν γνώση οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς.  
Κατά της υπ’αριθµ 75/2017 ΑΟΕ η εταιρία Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ  κατέθεσε την από 30-05-2017  ένσταση µε 
αριθµ πρωτ 18468/31-5-2017 δικό µας και η Επιτροπή διαγωνισµού µε την υπ’αριθµ 18867/1-6-2017 
γνωµοδότησή της  αναφέρει τα εξής:         
«Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  συνήλθε σήµερα 01-06-2017 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού  που συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 
203 / 12-12-2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο, αποτελούµενη 
από τους :  
1. Ειρήνη Τσαντσαρίδου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος Κουρουµπλής 
3. Νικόλαος Κατσάλης 

Πολιτικό Μηχανικό τ.ε   
Μηχανολόγο Μηχανικό τ.ε.  
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό τ.ε.  

Μετά την κοινοποίηση της υπ’ αριθµό 75 /02-05-2017 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής του δήµου 
Εορδαίας και του υπ’ αριθµό 10142/03-04-2017 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για το έργο 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ  ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ( ΚΤΙΡΙΟ 
ΙΕΚ )» την 25-05-2017 µε το υπ’ αριθµό 17744 έγγραφο, υποβλήθηκε µε τηλεοµοιοτυπία την 30-05-2017 στις 
1:40µµ ένσταση κατά της  προαναφερόµενης απόφασης από την: 

1. «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.» µε  αριθµό πρωτοκόλλου 18468/31-05-2017. 
Λαµβάνοντας υπόψη την κατευθυντήρια οδηγία 19/08-05-2017 της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων σχετικά µε την υπ’ αριθµό 31/2017 απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και αναφορικά µε το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο επί δηµοσίων συµβάσεων εκτιµώµενης αξίας ανώτερης των 60.000€ και κατώτερης των ορίων 
των άρθρων 5 και 235, για το µεταβατικό χρονικό διάστηµα από ενάρξεως ισχύος του ν.4412/2016 (από την 
08.08.2016) έως την έναρξη εφαρµογής των διατάξεων του Βιβλίου IV (έως και την 30-5-2017), σε 
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περιπτώσεις όπως η παρούσα συνεχίζει να ισχύει η διάταξη του άρθρου 127 του προαναφερόµενου νόµου 
(αναδροµικά). Συγκεκριµένα η όποια διοικητική προσφυγή (ενδικοφανής ή προδικαστική προσφυγή) 
προβάλλεται µε ένσταση και µόνον, µέχρι και την 30-05-2017. Κατά συνέπεια λαµβάνουµε υπόψη µε την 
παρούσα την ένσταση.  

Όσον αφορά το παραδεκτό της ενστάσεως αναφέρουµε πως η ένσταση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και 
εντός των πέντε (5) ηµερών που αναφέρονται από τη διακήρυξη και το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 όπως 
ερµηνεύει η απόφαση 31 της ε.α.α.δη.συ.. Πλην όµως δεν κατατέθηκε µε αυτήν το προβλεπόµενο σχετικό 
παράβολο των 600 € σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις. Κατά συνέπεια η ένσταση είναι απαράδεκτη και δεν 
πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αναθέτουσα αρχή. 

Περαιτέρω και σχετικά µε την ουσία της ένστασης της «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.» η εν λόγω εταιρεία µε 
αυτήν ζητά να γίνει δεκτή η προσφορά της.  

Η εν λόγω εταιρεία απορρίφτηκε από τον διαγωνισµό γιατί στην εγγυητική επιστολή που προσκόµισε δεν 
αναγραφόταν ο αριθµός και το έτος της διακήρυξης όπως ρητά ορίζει το άρθρο 15 ( Εγγύηση συµµετοχής) 
παράγραφος 15.2 της διακήρυξης καθώς και το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016.  

Με τον Ν.4412/2016 για πρώτη φορά ενσωµατώνεται σε νοµοθετική διάταξη το περιεχόµενο της 
εγγυητικής επιστολής και όχι σε οδηγία ή εγκύκλιο. Πιο συγκεκριµένα η απαίτηση για την µορφή και τον τύπο 
των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής ορίζεται ρητώς και µε σαφήνεια από το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 
και δεν χρήζει πλέον ερµηνείας από δικαστήρια. Η νοµολογία που επικαλείται η ενιστάµενη εταιρεία αφορά 
προγενέστερο θεσµικό καθεστώς και συγκεκριµένους διαγωνισµούς - διακηρύξεις. Επιπλέον οι αποφάσεις 
307/2006, 611/2007, 1279/2009 του ΣτΕ που αναφέρει η ενιστάµενη εταιρεία αφορούν το νοµοθετικό 
καθεστώς προµηθειών και όχι έργων.  

 
Έτσι σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα και όπως αυτά αναλύθηκαν στην παρούσα, η επιτροπή εισηγείται 

την απόρριψη της ενστάσεως ως καταρχήν άκυρης λόγω µη συνυποβολής του σχετικού παράβολου των 600 € 
ενώ περαιτέρω ως αβάσιµης καθώς στερείται των νοµίµων αιτιάσεων.» 
   
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.  102/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και της σχετικής εισήγησης. 
2. τις  διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. την υπ’αριθµ 75/2017 καθώς και το σχετ 10142/3-4-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
διαγωνισµού 
4.  την από 30-5-2017 ένσταση µε αριθµ πρωτ 18468/31-5-2017 δικό µας της εταιρίας 
Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ   
5. την υπ’αριθµ 18867/1-6-2017 γνωµοδότησή της επιτροπής διαγωνισµού  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
Απορρίπτει την από 30-5-2017 ένσταση µε αριθµ πρωτ 18468/31-5-2017 δικό µας , της εταιρίας Κ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε, ως απαράδεκτη λόγω µη κατάθεσης του σχετικού παράβολου των 600 € , δεχθείσα ως 
βάσιµη την υπ’ αριθµ 18867/1-6-2017  γνωµοδότηση της Επιτροπής διαγωνισµού.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  102/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιορδανιδης Φωτιος 
 Καϊδης Αποστολος 
 Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
 Τσοκτουριδης Ιωαννης 
 Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
 Καραϊσκος Γεωργιος  
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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