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     Του Πρακτικού της αριθ. 1/2016 συνεδρίασης της 
    Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής επί της ένστασης της 
εταιρείας " Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.", για την προµήθεια 
µε τίτλο " Προµήθεια λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών 
εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωµάτων, υλικών οδοφωτισµού και 
εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού" για τα έτη 2016 και 2017. 

 

Στην Κοµοτηνή, σήµερα, ∆ευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9.30΄ το πρωί συνήλθε στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα Κοµοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ. 277/5-1-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου 
Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των µελών της (τακτικών και αναπληρωµατικών). 

Ύστερα από διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 µελών της Οικονοµικής 
Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 7 τακτικά µέλη και συγκεκριµένα: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γεώργιος Πετρίδης, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, 
Αντιδήµαρχος, 3)Ιµάµογλου Τζιχάν, 4)Αχµέτ Εµρέ, 5)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 6)Ναβροζίδης 
Γεώργιος και 7)Γραβάνης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος, τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Καρελιάδου Αφροδίτη και 2)∆απέργολας Νεκτάριος, τακτικά µέλη. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νοµότυπα οι κ.: 1)Κωνσταντινιά 
Σκαπαριώτου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 
2)Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραµµατέας του ∆ήµου, 3)Νικολέττα Χονδροµατίδου, 
Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 4)Μαρία Γκιουλέ, 
Προϊσταµένη του τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και 
Αποθηκών, 5)∆έσποινα Πάσσου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
6)∆ηµοσθένης Τακάς, ∆ικηγόρος του ∆ήµου.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 
……………………………………………………………………………………………………. 

.//.

Αριθµός απόφασης: 5/2016 



 2 
 
Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούµενος του  2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: 

Η κα. Ζωή Πολίτου, µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών του ∆ήµου, υπέβαλε την αριθ.πρωτ. 270/5-1-2016 εισήγησή της, η οποία έχει ως 
εξής: Κοµοτηνή,  05/01/2016 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της Ζωής Πολίτου, µέλους επιτροπής διενέργειας, 
αξιολόγησης διαγωνισµών Προµηθειών (∆ια µέσου της Προέδρου της Επιτροπής κας ∆έσποινας 
Πάσσου) Προς Τον Κο Πρόεδρο και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: 
Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου 
Κοµοτηνής επί της ένστασης της εταιρείας «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την 
προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, 
φωτιστικών σωµάτων, υλικών οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού» για τα 
Έτη 2016 και 2017». 

Έχοντας υπόψη τα εξής: 
1. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός 
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ». 
2. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/2006 – ∆.Κ.Κ.). 
3. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης).  
4. Το Π.∆. 60/2007. 
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 46651/23-12-2015 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, 
συνολικής δαπάνης 205.180,43€ χωρίς Φ.Π.Α 23% (252.371,93€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 18-01-2016, ηµέρα 
∆ευτέρα. 
6. Η εν λόγω διακήρυξη δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία την 23/12/2015.  
7. Την αριθ. 126/04-01-2016 ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης από την εταιρεία 
«Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε την οποία αιτείται να αφαιρεθεί η παράγραφος της 
διακήρυξης (άρθρο 5 περί δικαιολογητικών συµµετοχής, παρ. 3.2) στο οποίο αναφέρεται πως 
απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να υποβληθεί ISO προµηθευτή. 
8. Την συνηµµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας/∆ιαγωνισµού επί της 
υποβληθείσας ένστασης για τον εν λόγω διαγωνισµό. 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, εξετάζοντας την ανωτέρω 
ένσταση, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην γνωµοδότησή της, εισηγείται προς την 
Οικονοµική Επιτροπή την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» διότι όπως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης και στην κείµενη νοµοθεσία δεν έχει 
κατατεθεί το απαιτούµενο παράβολο των 1.000,00€. 
           Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993), του Ν. 2286/1995 όπως ισχύει, το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 
(Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) (ΦΕΚ 114/Α), και του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010 και λαµβάνοντας υπόψη την γνωµοδότηση της επιτροπής παρακαλούµε όπως 
εξετάσετε την ένσταση που κατετέθη από την εταιρεία «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 
Το Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού υπογραφή Ζωή Πολίτου ΤΕ ∆ιοικητικού-
Λογιστικού Η Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού υπογραφή ∆έσποινα 
Πάσσου ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κοιν.: Αντ/ρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών Γενική 
Γραµµατέα του ∆ήµου.  

Εξάλλου, η γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής έχει ως εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΚΟΜΟΤΗΝΗ  05-1-2016 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Επιτροπής ∆ιενέργειας, Αξιολόγησης και Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών 

 Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής  

για Υποβληθείσα Ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού 

για την «Προµήθεια λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών 

σωµάτων, υλικών οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού» για τα έτη 2016 και 

2017. 

 

Στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 05 Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ. 
συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 266/2015 (Α∆Α: ΩΜΛΞΩΛΟ-1Γ5) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να αξιολογήσει την ένσταση που υπεβλήθηκε κατά των όρων διακήρυξης της 
ανωτέρω προµήθειας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ.: 
α) ∆έσποινα Πάσσου, ως πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
β) Ζωή Πολίτου, ως τακτικό µέλος και 
γ) Κλεοπάτρα Θεολόγου, ως τακτικό µέλος. 

Με την αριθµ.267/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτίστηκαν και 
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού και οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη 
προµηθευτή της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών 
εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωµάτων, υλικών οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού 
υλικού» για τα έτη 2016 και 2017, προϋπολογισµού 252.371,93 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 23%), µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της κάθε οµάδας. Η υπ’ αριθµ.πρωτ.46651/23-12-
2015 διακήρυξη δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία την 23-12-2015, µε 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την 18-01-2016. Κατά των όρων της 
διακήρυξης υπεβλήθη εµπρόθεσµα και ηλεκτρονικά  µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ η µε 
αριθµ.126/04-1-2016 ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης από την εταιρεία 
«Μ.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε την οποία αιτείται να αφαιρεθεί η παράγραφος της 
διακήρυξης (άρθρο 5 περί δικαιολογητικών συµµετοχής, παρ. 3.2), όπου αναφέρεται πως 
απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να υποβληθεί ISO του προµηθευτή. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
� Την υπ’ αριθµ.πρωτ.46651/23-12-2015 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για 

την  «Προµήθεια λαµπτήρων οδοφωτισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών 
σωµάτων, υλικών οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού» για τα Έτη 2016 και 
2017». 

� Την µε αριθµ.126/04-1-2016 ένσταση της εταιρείας «Μ.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά 
των όρων της διακήρυξης. 

� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
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� Το άρθρο 12 του Π1/2390/16.10.2013 το οποίο µεταξύ άλλων αναφέρει πως ο οικονοµικός 

φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη 
νοµοθεσία. 

� Το γεγονός ότι η ενιστάµενη δεν υπέβαλε το απαιτούµενο βάσει διακήρυξης παράβολο 
των 1.000,00 € 

ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 13 της διακήρυξης, ένσταση κατά 

των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 
συµµετοχής κάποιου σ’ αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά 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. Η ένσταση 
εξετάζεται από τη οικονοµική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση 
της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η Οικονοµική Επιτροπή µε 
την παρούσα απόφαση τροποποιήσει όρο της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο 
άρθρο 10 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ περί µεταθέσεως της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε το άρθρο 13 της διακήρυξης περί ενστάσεων, 
για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκοµίζεται µαζί µε αυτήν 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας 
αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 1.000 ευρώ και 
µεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του ∆ηµοσίου και καταχωρείται 
στον κωδικό αριθµό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία» και προβλέπεται στις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Π∆ 394/96 περί κανονισµού προµηθειών ∆ηµοσίου σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/19.8.2005). Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης για τον εν λόγω διαγωνισµό της προµήθειας λαµπτήρων 
οδοφωτισµού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού, πρέπει, πρέπει να προσκοµίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 1.000,00 €. 

3. Η προπαρατιθέµενη διάταξη, ισχύει, κατά ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 1 
παρ. 1 του Π.∆/τος 394/1996, που τροποποίησε, σιωπηρά το άρθρο 15 της ΥΠ.ΕΣ. 
11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – ∆ιόρθ. Σφάλµ. στο ΦΕΚ 550 Β): "Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) και για τις προµήθειες των ΟΤΑ α΄ βαθµού. 

4. Το Υπ. Εσωτερικών µε σχετική εγκύκλιό του ενηµέρωσε τους ∆ήµους για την ψήφιση των 
διατάξεων του Ν. 3377/05 περί παραβόλου, προκειµένου να τύχει σχετικής εφαρµογής από 
τους ∆ήµους και αυτό για την αποφυγή µεγάλου αριθµού ενστάσεων που δηµιουργούν 
καταλυτικά προβλήµατα στην οµαλότητα εξέλιξης των διαγωνισµών, λαµβανοµένου υπόψη ότι 
ένας αριθµός ενστάσεων υποβάλλεται ανέξοδα χωρίς βάσιµους λόγους και ύπαρξη έννοµου 
συµφέροντος, µε αποτέλεσµα κατ’ ουσίαν να επέρχονται συνέπειες που θίγουν κατά κυριολεξία 
το δηµόσιο συµφέρον. 

5. Το γεγονός ότι υπάρχουν αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 
κατά τις οποίες απορρίφθηκαν ενστάσεις συµµετεχόντων σε διαγωνισµούς, είτε κατά των 
όρων της διακήρυξης, είτε κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, διότι δεν είχε 
υποβληθεί το απαιτούµενο παράβολο µαζί µε την ένσταση. (αριθ. 66/31-03-2015, 127/24-06-
2015, 204/12-10-2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής, 
προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων, καθαριότητας κτιρίων και κερκίδας κλειστού 
γυµναστηρίου αντίστοιχα). 

6. Την αριθµ. 86/2014 (Α∆Α: 6ΛΘΩΟΡ1Υ-ΙΟΖ) απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 του 
Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/05-09-2011) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ΑΜΘ, σύµφωνα µε την 
οποία ακυρώθηκε η υπ’ αρ. 66/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κοµοτηνής, διότι είχε εξετάσει ένσταση συµµετέχοντα σε διαγωνισµό χωρίς να έχει υποβληθεί 
το απαιτούµενο παράβολο. 
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7. Τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία δέχεται ότι τα παράβολα δεν έχουν 

το χαρακτήρα φόρου ή ανταποδοτικού τέλους, αλλά αποβλέπουν σε καθαρά δικονοµικούς 
σκοπούς και στην αποτροπή άσκησης απερίσκεπτων, αστήρικτων και προπετών ένδικων µέσων 
οι οποίες θα επιβαρύνουν υπέρµετρα τις διαδικασίες δηµοσίων διαγωνισµών προµηθειών και 
οδηγούν σε µαταίωση και καθυστέρηση (Σ.τ.Ε. 4136/83, 337, 2360/90, 2560/94, 2146, 3430-
33/2000, 1495/2001 και Κ. Φινοκαλιώτη – Φορολογικό ∆ίκαιο, Έκδοση 2002, σελ. 32-33, 
καθώς επίσης και αρ. 167/2010 γνωµοδότησης τµήµατος Γ΄ νοµικού συµβουλίου του κράτους). 

8. Το γεγονός πως ο ΕΚΠΟΤΑ δεν αποκλείει το παράβολο και την απαίτηση κατάθεσής του 
βάσει όρου της διακήρυξης. Το αρ. 15 του ΕΚΠΟΤΑ θεσπίζει τους λόγους ένστασης ρητώς και 
αποκλειστικά µε µνεία ότι ένσταση για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των µνηµονευόµενων 
στον ΕΚΠΟΤΑ αποκλείεται και όχι θέµατα τυπικής άσκησης όπως το παράβολο που µπορεί να 
απαιτηθεί από την αναθέτουσα.  

9. Όπως έχει παγίως κριθεί η διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη από 
την οποία διέπεται ο διαγωνισµός και η οποία δεσµεύει τόσο την αρµόδια δηµόσια Αρχή όσο 
και τους διαγωνιζόµενους. Γενικά η διακήρυξη συνιστά το νοµικό κανόνα που διέπει τη 
διεξαγωγή του δηµόσιου διαγωνισµού και τυχόν παράβαση των όρων της συνιστά ουσιαστικά 
παράβαση νόµου (ΣτΕ 3797/1996, 2728/1986, Μον. Πρωτ. Λάρισας 426/2006, Μον. Πρωτ. 
Αθηνών 6716/2006 κλπ).  

10. Η θέσπιση παραβόλου µέσω των όρων της 46651/23-12-2015 διακήρυξης είναι καθ’ 
όλα νόµιµη, δεν αποτελεί αποκλεισµό ή περιορισµό του δικαιώµατος δικαστικής ή ένδικης 
προστασίας και προκειµένου να εξεταστεί τυχόν ενστάσεις οφείλουν οι συµµετέχοντες να 
το καταβάλουν.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης και 
παρακολούθησης του διαγωνισµού οµόφωνα γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή την 
απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «Μ.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τους λόγους που 
αναφέρονται παραπάνω και παραπέµπει το θέµα στο αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ 
και τον Ν. 3852/2010 (άρθρο 72) που είναι η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη της σχετικής 
απόφασης. 
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, 
Πρόεδρος Επιτροπής 2. ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, Τακτικό 
Μέλος Επιτροπής 3. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Τακτικό Μέλος 
Επιτροπής Ακολουθούν υπογραφές. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης ως εκπρόσωπος της εταιρείας 
«Μ.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/2006 – 
∆.Κ.Κ.), του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010-Πρόγραµµα Καλλικράτης), του Ν.3377/05, του 
άρθρου 1 παρ. 1 του Π.∆/τος 394/1996, του Π.∆. 60/2007, την υπ’ αριθ.11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ», την υπ’ αριθ. πρωτ. 46651/23-12-2015 διακήρυξη ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού, την υπ’ αριθ. 126/04-01-2016 ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης από 
την εταιρεία «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς και την συνηµµένη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού επί της υποβληθείσας ένστασης για τον εν λόγω 
διαγωνισµό  

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο µ ό φ ω ν α  
 

Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που 
υποβλήθηκε κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την προµήθεια λαπτήρων 
οδοφωτισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωµάτων, υλικών οδοφωτισµού και εν  
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γένει ηλεκτρολογικού υλικού, διότι η προαναφερόµενη εταιρεία δεν κατέβαλε σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης, το απαιτούµενο για το παραδεκτό της ένστασης, παράβολο των 1.000,00 €. 

 
 

H παρούσα απόφαση έλαβε α/α  5/2016 
............................................................................................................................................................... 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ    1.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ 
                                        2.ΤΖΙΧΑΝ ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ 
                                                                                              3.ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ 
               4.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ 
                                      6.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ 
                                                                                   
            
           

                                                               Ακριβές Απόσπασµα που 
    εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                  
 
 
 
 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
 


