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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Πληρ: Θεοδωρίδου Αθηνά 
Τηλ. 2313313690  
 
Αριθ. Απόφασης  156/2013                                               
  
Θέµα: Εξέταση ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝ.ΜΑΤΣΙΝΑΣ» κατά 

των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού.    

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 3η του µήνα Σεπτέµβρη του έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13,30µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 13778/30-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 
3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  
παρόντες ήταν:  
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας γ) Σιώπης Κων/νος, τακτικό µέλος, δ) 
Σουσλόγλου Νικόλαος ε) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος ζ) Λεµονίδου 
∆έσποινα, µέλος.  
 
Απόντες: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κατσαρός Ιωάννης, µέλος.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε 
την µε αριθµό 253/08-07-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού ενδεικτικού προϋπολογισµού 58.688.74€ συµπ/νου Φ.Π.Α 23%, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και µε την µε αριθµό 129/23-07-13 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η 
απαιτούµενη πίστωση.  

Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύθηκε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 της υπ’ 
αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο ηµερήσιες και σε µια 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Αγγελιοφόρος της 
Κυριακής) ενώ ήταν αναρτηµένη και στον δικτυακό τύπο του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
www.ampelokipi-menemeni.gr και ως ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, υποβολής των 
προσφορών ορίσθηκε 19/08/13. 

Στην συνέχεια, η εταιρία µε επωνυµία ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε την µε αριθ. 
13286/14-08-13 ένστασή κατά της µε αριθµό 1244/13 διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης και 
ειδικότερα κατά της τεχνικής έκθεσης του διαγωνισµού. 

Αναλυτικότερα, η ένσταση είχε ως εξής: 
«Ενίσταµαι εµπρόθεσµα κατά των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού που θα γίνει την 18/08/13. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ έχοντας νόµιµο συµφέρον, επειδή θέλω να συµµετέχω 

στον διαγωνισµό. Οι όροι τους οποίους παρέλαβα από την υπηρεσία σας είναι αόριστοι και 
στερούνται παντελώς  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ πρόκειται για ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ είδη για τα οποία 
θα πρέπει να δίνονται αναλυτικά τα τεχνικά τους στοιχεία.» 
  
Έχοντας υπόψη : 



1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ.1α αναφορικά 
µε τις ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης: 
«'Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, 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 δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο 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. 

2. Την αρ. 1244/13 διακήρυξη του διαγωνισµού  
3. Την µε αριθµό πρωτ. 13286/14-08-13 ένσταση της εταιρίας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝ. 

ΜΑΤΣΙΝΑΣ 
4. Το από 19/08/13 πρακτικό της επιτροπής-εξέταση ένστασης 
5. Την αρ. 66/2013 τεχνική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα: 

Τα υλικά που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό 
προδιαγράφονται πλήρως σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυµεί η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, και µάλιστα όπου κρίνεται δόκιµο αναφέρεται και ενδεικτικός τύπος. 

6. Το γεγονός ότι η σχετική ένσταση είναι αόριστη και δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένα είδη. 

Κα λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κο νο µ ι κ ή  Επ ι τ ρ οπή  
 
Α). Εγκρίνει το από 19/08/13 πρακτικό της επιτροπής – εξέταση ένστασης  

Β) Να απορρίψει µε αριθ. πρωτ. 13286/14-08-13 ένστασης της εταιρίας µε την επωνυµία 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΤΣΙΝΑΣ κατά των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

         
Στη συνέχεια ο κ Καραλιόπουλος τοποθετούµενος επι του θέµατος, εκφράζει τη διαφωνία τουκαι 
ακολούθως αποχωρεί.  
 
Ακολουθεί στη συνέχεια η ψηφοφορία επι του θέµατος.  
 
Οµόφωνα µε τις επιφυλάξεις των κκ Σάββα Αικατερίνης και Λεµονίδου ∆έσποινας.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν και αποδεχόµενη 
πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθ. 253/08-07-13 απόφαση του ∆.Σ.  
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                         Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει το από 19/08/13 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης.   

Β). Απορρίπτει την µε αριθ. πρωτ. 13286/14-08-13 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΤΣΙΝΑΣ κατά των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 



ηλεκτρολογικού υλικού» (σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναπτύσσεται στο ανωτέρω πρακτικό της 
επιτροπής). 
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 
                                            
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  156/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  4/9/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 


