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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-2-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 2466/4-2-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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 ένστασης κατά της 7/2019 ΑΟΕ. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος                            1.Σαββας Ζαµανιδης 
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης  
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
4. Ευσταθιος Κατσιδης 
5. Καιδης Αποστολος 

 

6. Φώτιος Ιορδανίδης 
7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Μίχος Κωνσταντίνος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
   Το τακτικό µέλος κ. Καραϊσκος Γεώργιος δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο. 

Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενος το ανωτέρω ΕΚΤΟΣ ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν 
να συζητηθεί και έθεσε υπόψη των µελών  ότι µε την 7/2019 ΑΟΕ εγκρίθηκε το υπ’αριθµ. 27209/14-12-2019 
πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονοµικών 
προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια µέσων ατοµικής 
προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018», αριθµ µελ 4/2018, & το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας Α. απορρίπτοντας τις προσφορές των 1.«ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε.», 2. 
«Χαράλαµπος Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε.» και 3. «Πασχαλίδης Παντελής», καθώς δεν είναι σύµφωνες µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της εν λόγω προµήθειας και Β. αναδεικνύοντας προσωρινό ανάδοχο- 
µειοδότη για την «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας έτους 
2018»  τον  Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή 
ήτοι 25.475,18 € µε ΦΠΑ. Η ανωτέρω ΑΟΕ κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις 30-1-
2019. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε η υπ’αριθµ 2473/4-2-2019 ένσταση από τον Πασχαλιδη Παντελή η 
οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων , όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ 198/2018 
ΑΟΕ, προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά.  
Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων µε την υπ’αριθµ 2554/5-2-2019 γνωµοδότησή της µας αναφέρει τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 5-2-2019 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
∆ηµαρχείο η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθµόν 198/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην εξέταση της 
υπ΄αριθµ. 2473/4-2-19 ένστασης που υποβλήθηκε από τον Πασχαλίδη Παντελή κατά της υπ΄αριθµ. 7/2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
«µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018» ( Αριθµ. ∆ιακήρυξης 
26052/30-11-18)  . 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Κωνσταντίνος Πατσίκας, ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ως Πρόεδρος  
2) Αναστασία Σερσέµη, ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ως Μέλος 
3) Γρηγόριος Αµανατίδης, ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ως Μέλος 
Η επιτροπή συνεδριάζουσα προέβηκε στον έλεγχο του παραδεκτού της ένστασης. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 127 του  Ν.4412/16 : «Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη 
αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ   (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά 
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πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.» 
Η υπ΄αριθµ. 7/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες (και 
στον Πασχαλίδη Παντελή) στις 30-1-2019. Η ένσταση κατατέθηκε την 4-2-2019 (αριθµ.πρωτ. 2473/4-2-19). 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η εταιρεία Πασχαλίδης Παντελής κατέθεσε εµπρόθεσµα την ένσταση. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης (26052/30-11-18) και την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του 
Ν.4412/16 : «Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει, 
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 ποσού 
ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε 
πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή.» 
Η εταιρεία Πασχαλίδης Παντελής δεν κατέθεσε το εκ του νόµου προβλεπόµενο παράβολο για το 
παραδεκτό της ένστασης. 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
την απόρριψη ως απαράδεκτη της υπ’ αριθµ. 2473/4-2-19 ένστασης της εταιρείας Πασχαλίδης Παντελής , 
καθώς δεν κατέθεσε το προβλεπόµενο παράβολο που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης και 
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται…….» 
Προτείνω να γίνει δεκτή η γνωµοδότηση της επιτροπής και την απόρριψη ως απαράδεκτη της υπ’ αριθµ. 
2473/4-2-19 ένστασης της εταιρείας Πασχαλίδης Παντελής , καθώς δεν κατέθεσε το προβλεπόµενο παράβολο 
που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης και µε την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του 
Ν.4412/16. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & του Ν.4412/2016. 
2. Το Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
3. Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 363/2018 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο).  
4. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 
5. το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003952464 
6. την υπ’αριθµ. 777/23560/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 1 & 2 αριθµούς 
καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων µε Α∆ΑΜ 18REQ003954227 για το έτος 2018 
7. την υπ’αριθµ. 53/673/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 1 αριθµούς 
καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το έτος 2019 
8. την αριθµ. µελ. 4/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος –καθαριότητας και ποιότητας Ζωής 
9. την υπ΄αρίθµ 184/2018 Α.Ο.Ε & την υπ’αριθµ. 26052/30-11-2018 (18PROC004099056) διακήρυξη 
10. το υπ’ αριθ. 27209/14-12-2019 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών & αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών της Επιτροπής διαγωνισµού 
11. την υπ’αριθµ 7/2019 ΑΟΕ  
12. την υπ’ αριθµ. 2473/4-2-19 ένστασης της εταιρείας «Πασχαλίδη Παντελή» 
13. την υπ’αριθµ 2554/5-2-2019 γνωµοδότησή της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
 

Κάνει δεκτή την  υπ’αριθµ 2554/5-2-2019 γνωµοδότησή της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κρίνει ως 
εµπρόθεσµη την υπ’ αριθµ. 2473/4-2-19 ένσταση της εταιρείας: Πασχαλίδη Παντελή και απορρίπτει αυτήν για 
τυπικούς λόγους ως απαράδεκτη,  καθώς δεν κατέθεσε το προβλεπόµενο παράβολο που απαιτείται σύµφωνα 
µε το άρθρο 18 της διακήρυξης και µε την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 61Ψ3ΩΡ6-ΟΥ3



 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 13/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Κωνσταντίνος Μίχος 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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