
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  9/12/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  379/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης από την εταιρία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ κατά του από 06/11/14 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας στα πλαίσια διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό & ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του 
προσώπων, για το έτος 2015» 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
17477/05-12-2014 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: 
 
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 3)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος) 4)  
Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 5) Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος 6) Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 7) Ράπτου 
Όλγα, (µέλος)  8) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος) 9) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
 
Απόντες: Ουδείς 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 
 

Με την µε αριθµό 274/14 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίµων για την κάλυψη των 

αναγκών του δήµου & των νοµικών του προσώπων, για το έτος 2015» µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή ή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης 

λιανικής των αντίστοιχων ειδών, την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο 

δελτίο πιστοποίησης τιµών από τις αρµόδιες υπηρεσίες Εµπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού και ενδεικτικό 

προϋπολογισµό 143.430,40€ πλέον ΦΠΑ 13% και 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 162.250,25€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και µε την µε αριθµό 268/14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 

τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. 

Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορά τις εξής οµάδες: 

Οµάδα Α: Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου και του νοµικού του προσώπου 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 

Οµάδα Β1: Προµήθεια γάλακτος για τα νήπια των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –

ΚΑΠΗ. 



 

 

Οµάδα Β2: Προµήθεια γαλακτοκοµικών ειδών για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ και το ΝΠΙ∆ 

Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ). 

Οµάδα Γ: Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ και το ΝΠΙ∆ 

Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ). 

Οµάδα ∆: Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 

Οµάδα Ε: Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ και το ΝΠΙ∆   

Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ) 

Οµάδα ΣΤ: Προµήθεια ελαιόλαδου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 

Οµάδα Ζ: Προµήθεια οπωρολαχανικών για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες Α-Ζ και για όποιο 

φορέα επιθυµούν ήτοι 1) ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης 2) ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ και 3) 

ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ξεχωριστού 

προϋπολογισµού.  

Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 06/11/14, στην επιτροπή κατατέθηκαν εννέα (9) φάκελοι υποψήφιων 
αναδόχων, µε πρόσφορες για τις εξής οµάδες: 

Οµάδα Υποψήφιες εταιρίες 
Φορέας: ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης 
Α. Προµήθεια γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό 
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος 

«ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ» 

2. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ 
Α. Προµήθεια γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό 
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, 

διακρ.τίτλος «ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ» 

Β1 Προµήθεια γάλακτος για τα νήπια 
των παιδικών σταθµών 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, 

διακρ.τίτλος «ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ» 

Β2 Προµήθεια γαλακτοκοµικών ειδών 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, 

διακρ.τίτλος «ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ» 

2.  ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 

Γ Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου 1. Ε.ΑΜΠΑΤΖΙ∆ΗΣ-Μ.ΜΠΕΤΖΟΥΝΗ ΟΕ 

∆  Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου 1.  ΚΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤ. ΙΩΑΝΝΑ 

2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 

3. ΚΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Ε Προµήθεια ειδών παντοπωλείου 1. ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ 

2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 

ΣΤ Προµήθεια ελαιόλαδου 1. ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ 

2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 



 

 

Ζ Προµήθεια οπωρολαχανικών 1. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 

3. ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΕ 

Φορέας: ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Β2 Προµήθεια γαλακτοκοµικών ειδών 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος 

«ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ» 

Γ Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου - 
Ε Προµήθεια ειδών παντοπωλείου 1.ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ 

2.  ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 
 

Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή (σύµφωνα και µε το από 06/11/14 πρακτικό της) απέρριψε την 

προσφορά της εταιρίας ΚΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤ. ΙΩΑΝΝΑ δεδοµένου ότι δεν κατέθεσε τα ζητούµενα δικαιολογητικά 

συµµετοχής και έκανε δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού τις εταιρίες Ε.ΑΜΠΑΤΖΙ∆ΗΣ-Μ.ΜΠΕΤΖΟΥΝΗ 

ΟΕ, ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος «ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ», ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ, ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ, ΚΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ και ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΕ. 

Στην συνέχεια, η εταιρία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ κατέθεσε την µε αριθµό πρωτ. 17198/02-12-14 ένταση κατά του από 

06/11/14 πρακτικού ζητώντας την απόρριψη των προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν από τις εξής εταιρίες: 

1. Ε.ΑΜΠΑΤΖΙ∆ΗΣ-Μ.ΜΠΕΤΖΟΥΝΗ ΟΕ 

2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ 

4. ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΕ 

∆εδοµένου ότι οι εγγυητικές συµµετοχής που κατατέθηκαν δεν αναγράφουν την ηµεροµηνία λήξης. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την σχετική ένσταση: 

« Η διακήρυξη 1875/2014 στην 3η σελίδα αναγράφει: 

Ο δήµαρχος Αµπελοκήπων Μενεµένης 

διακηρύσσει 

την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια ειδών µε την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού 

Ενδεικτικού προϋπολογισµού 162.250,25€ 

Που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 

Α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 185Β) 

∆ιαβάζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 …βλέπουµε στην σελίδα 2391 άρθρο 26 που αφορά τις 

εγγυήσεις τα εξής: 

στ) οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα: 

1)….. 



 

 

11) την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 

επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι ο νοµοθέτης τονίζει ότι ανεξάρτητα από τον φορέα που εκδίδει την εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής (Τράπεζα, Ταµείο Παρακαταθηκών) πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τα 12 

στοιχεία όπως διατυπώνεται στο παραπάνω άρθρο του ΕΚΠΟΤΑ. Ένα από τα σοβαρότερα στοιχεία που 

περιβάλλουν τον τύπο της εγγυητικής είναι η ηµεροµηνία λήξης όπως αναφέρει στο βιβλίο «Οι 

προµήθειες των ΟΤΑ» ο κύριος Θεόδωρος Ιωάννης ∆ιευθυντής του δήµου Καλαµαριάς, µέρος ∆εύτερο 

και σελίδα 59: 

«Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το φορέα που την εκδίδει και τον τύπο τον οποίο περιβάλλεται 

πρέπει απαραίτητα να περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία: 

αα) Την ηµεροµηνία έκδοσης και την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της. 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, ο οποίος ορίζεται στη διακήρυξη» 

Βλέπουµε λοιπόν την προτεραιότητα που δίδει βάζοντας αα στον χρόνο λήξης της Εγγυητικής Επιστολής 

Συµµετοχής. 

Αλλά και η διακήρυξη σας στο άρθρο 16 παράγραφος 1 αναφέρει το ίδιο που αναφέρει και το άρθρο 157 

νόµου 4281/08-08-14 

«ΑΡΘΡΟ 16ο : Εγγυητικές επιστολές (συµµετοχής-καλής εκτέλεσης)  

16.1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

Η εγγυητική συµµετοχής έχει ισχύ για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, 

πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής». 

Εάν λοιπόν, δεν αναγράφεται η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής ή ότι είναι αορίστου διάρκειας ο 

νοµοθέτης θεωρεί ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι άκυρη. Το ίδιο αναγράφεται και στο 

προεδρικό διάταγµα 118 στο άρθρο 25.4 γ ΙΙ. 

Εάν δεχτούµε την άποψη της επιτροπής, τότε γιατί µια εγγυητική επιστολή συµµετοχής που εξέδωσε µια 

τράπεζα και δεν αναφέρει είτε το χρόνο λήξης ισχύος της εγγυητικής επιστολής είτε ότι η εγγυητική 

επιστολή είναι αορίστου διάρκειας, είναι ΑΚΥΡΗ, ενώ το γραµµάτιο από το ταµείο  Παρακαταθηκών και 

∆α-νείων ενώ δεν αναφέρει χρόνο ισχύος είναι έγκυρη;;;;;; 

Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την αίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα Πειραιώς και την 

αίτηση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων όπου ο αιτών ζητά να αναφέρεται η ηµεροµηνία λήξεως» 

 

Τελειώνοντας σας τονίζουµε για µια ακόµη φορά ότι κάθε εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 

ανεξάρτητα από τον φορέα που την εκδίδει, που δεν αναφέρει είτε συγκεκριµένη ηµεροµηνία 



 

 

λήξης είτε είναι αορίστου διάρκειας, για λόγους που αφορούν τον τύπο εγγυητικής επιστολής 

είναι άκυρη». 

 

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:  

Β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, 

µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια 

για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η 

ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 

υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην δηµαρχιακή επιτροπή ή στο 

κοινοτικό συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά». 

2. Το άρθρο 16.3 της µε αριθµό 1875/14 διακήρυξης του διαγωνισµού όπου αναφέρετε ότι: 

16.3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη 

της Ευρωπαϊκής …και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.   

3. Του Ν. 4281/14 ΦΕΚ-160 Α/8-8-14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 

θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 157 αναφορικά µε τις 

εγγυήσεις και την παρ. 5 του άρθρου 201 όπου ορίζεται ότι : “5. Το άρθρο 157 εφαρµόζεται για τις 

αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18 και 19 σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις υπό την 

έννοια του άρθρου 15, η διαδικασία ανάθεσης των οποίων αρχίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37, 

µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως”). 

4. Το µε αριθµό πρωτ. 17311/03-12-14 έγγραφο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στο οποίο 

αναφέρεται ότι «Σύµφωνα µε το άρθ. 17 του  ν.3646/28, οι χρηµατικές παρακαταθήκες παραγράφονται µετά 

15ετία από το χρόνο που κατέστησαν απαιτητές, όπως αναγράφεται και στην πίσω όψη του γραµµατίου 

σύστασης παρακαταθήκης υπό τον όρο 10. 

Αναφορικά µε τις σχετικές εγγυητικές συµµετοχής ……έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 157 § 4 του Ν. 

4281/2014» 

5. Το γεγονός ότι είναι προς όφελος του δήµου η ύπαρξη ανταγωνισµού 



 

 

6. Την από 05/12/14 γνωµοδότηση του δικηγόρου του δήµου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην διακήρυξη είναι αποδεκτά ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό τα 
γραµµάτια παρακατάθεσης του αντιστοίχου ποσό στο Βάσει του αρθρ. 17 του  ν.3646/28 «… οι χρηµατικές 
παρακαταθήκες παραγράφονται µετά 15ετία από το χρόνο που κατέστησαν απαιτητές, όπως αναγράφεται και 
στην πίσω όψη του γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπό τον όρο 10 …». 
Κατά συνέπεια ο χρόνος λήξης της εγγυητικής συµµετοχής του ΤΠ∆ είναι δεκαπέντε έτη από την έκδοση της, 

χρόνος σαφώς µεγαλύτερος από τον οριζόµενο στην διακήρυξη. 

Το γεγονός ότι ο χρόνος λήξης της εγγύησης συµµετοχής δεν αναγράφεται στο σώµα του έγγραφου 

εγγυήσεως, αλλά ανευρίσκεται µε παραποµπή σε νόµο του Ελληνικού Κράτους δεν αποτελεί λόγο αποδοχής 

της ενστάσεως.  

Η αντίθετη ερµηνεία είναι τυπολατρική, ανεπιεικής για τον διαγωνιζόµενο και µη νόµιµη ως αντίθετη στην 

τελολογική ερµηνεία της διατάξεως του αρθρ. 26 της υπ. αριθµ. 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών». 

7. Το από 04/12/14 πρακτικό της επιτροπής  

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 

Α) Να εγκρίνει το από 04/12/14 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης  

Β) Να απορρίψει την µε αριθµό 17198/02-12-14 ένσταση από την εταιρία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ κατά του από 06/11/14 στα 

πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & 

ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του προσώπων, για το έτος 2015» 

δεδοµένου ότι η ζητούµενη ηµεροµηνία λήξης αναφέρεται υπό τον όρο 10 στο σώµα του γραµµατίου σύστασης 

της παρακαταθήκης. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου  

 
        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία (8 υπέρ-1κατά) 

Κατά ψήφισε η Σύµβουλος κ. Ράπτου Όλγα διότι θεωρεί από όσα διάβασε στην εισήγηση υπάρχει κενό νόµου 
και αντικρουόµενες διατάξεις νόµων. Η εταιρία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ,ήταν συνεπής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
1875/2014 διακήρυξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης και θεωρεί λογική την ένσταση της. 

  
 
Α) Εγκρίνει το από 04/12/14 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης  

Β) Απορρίπτει την µε αριθµό 17198/02-12-14 ένσταση από την εταιρία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ κατά του από 06/11/14 στα 

πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & 

ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του προσώπων, για το έτος 2015» 

δεδοµένου ότι η ζητούµενη ηµεροµηνία λήξης αναφέρεται υπό τον όρο 10 στο σώµα του γραµµατίου σύστασης 

της παρακαταθήκης. 

 



 

 

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  379/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 10/12/2014  
                                                                
 
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


