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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.    ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  «  ELDON  ’  S     HELLAS     LTD  »   
ΚΑΤΑ  ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  305/2018  ΤΗΣ  38ΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 24.12.2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ  –  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».

Σήμερα Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 363/10-1-2019 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί 
σ’  όλα τα μέλη αυτής,  τακτικά και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 
άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87),  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
-της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 324/9-1-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης  των  Ενστάσεων  του  Διαγωνισμού της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια 
Ελαιολιπαντικών (Οχημάτων – Μηχανημάτων) για τις ανάγκες του Δήμου από τον 
Νοέμβριο  2018  έως  και  το  2020»,  όπως  αυτή  ορίστηκε  με  την  αριθ.  273/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
Επί της αριθ. 278/08-01-2019 Ένστασης της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» 

κατά του πρακτικού με αριθμό απόφασης 305/2018 της 38ης συνεδρίασης στις 
24.12.2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την  

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ελαιολιπαντικών (Οχημάτων – Μηχανημάτων)  
για τις ανάγκες του Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020»

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, ημέρα Τετάρτη 09-01-2019 και ώρα 10.00  
π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του διαγωνισμού της προμήθειας με  
τίτλο «Προμήθεια Ελαιολιπαντικών (Οχημάτων – Μηχανημάτων) για τις ανάγκες 
του Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020», που ορίστηκε με την αριθ.  
273/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη  
από τους:

• Ηλία Γκουγιάννο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρος),
• Δημήτριο Μεταξά, Γεωπόνο ΠΕ,
• Μαριάνθη Ρούσκα, Διοικητικό ΠΕ.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η γνωμοδότηση επί της αριθ. πρωτ. 278/08-01-2019  
ένστασης της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» κατά του πρακτικού με αριθμό απόφασης  
305/2018 της 38ης συνεδρίασης στις 24.12.2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
Έδεσσας για την ως άνω προμήθεια, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 08/01/2019,  
ενώ καταβλήθηκε και το προβλεπόμενο Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το  
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (δηλαδή 484,00 €).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την απαρτία ανέγνωσε προς τα μέλη το  
περιεχόμενο της ένστασης και κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

1. Σχετικά με την απόφαση της Ο.Ε. να επιστραφεί το Πρακτικό στην Επιτροπή  
Διαγωνισμού, προκειμένου αυτή να ζητήσει εγγράφως από τον Οικονομικό Φορέα κ.  
Ιωαννίδη Αλέξανδρο του Φωτίου να προσκομίσει πιστοποιητικά ISO σε ισχύ, ισχύουν τα 
εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4. της Διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς όφειλαν να  
προσκομίσουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001/2008 της παραγωγικής εταιρείας επί  
ποινή αποκλεισμού, όπως επίσης και πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO 14001/2004 και  
OHSAS 18001/2007 της παραγωγικής εταιρείας. Η εταιρεία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» προσκόμισε τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγωγικής εταιρείας  
ΕΚΟ, τα οποία όμως έχουν ισχύ έως τον 7ο του έτους 2018.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της Διακήρυξης : «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει  
τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή  
δικαιολογητικά   που έχουν υποβληθεί  , ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής  
ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.». Επιπλέον  
στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι : «…Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,  
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση  
ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη  
διευκρίνιση ή συμπλήρωση,   ακόμη και με νέα έγγραφα  ,   εγγράφων ή   
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.7  
της Διακήρυξης : «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της  
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: … β) η οποία  
περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται  
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν  
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αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την  
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,…».
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι τα ζητούμενα πιστοποιητικά ISO της παραγωγικής  
εταιρείας ΕΚΟ είναι έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο  
εταιρεία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», και το αίτημα της Ο.Ε. να ζητηθούν διευκρινήσεις  
για το αν αυτά είναι εν ισχύ είναι μέσα στα πλαίσια της ευχέρειας που ο νόμος δίνει στην  
Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρείας ότι η παραπάνω  
απόφαση της Ο.Ε. εισάγει διακρίσεις και άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων,  
πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.  
2. Σχετικά με τους πρόσθετους λόγους που προβάλει η ενιστάμενη εταιρεία για την  
απόρριψη της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ισχύουν τα εξής :
2.1 Προδιαγραφές λαδιού για πετρελαιοκινητήρες SAE 15W/40
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας, το λάδι για πετρελαιοκινητήρες  
SAE 15W/40 : «…Πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA E7/Ε4,  
A3/B3, A3/B4, API CI-4/CH-4/CF-4/CF-2/CG-4/SL/SJ…». Επιπλέον, στο άρθρο 2.4.4  
της διακήρυξης : «H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις  
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Κεφάλαιο  
Τεχνικές Προδιαγραφές… Δ) (θα κατατεθεί) η έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την  
καταχώρησή τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου  
του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την  
προσφορά του διαγωνιζόμενου και θα έχει εκδοθεί από Γ.Χ.Κ…»
Σύμφωνα με το συνημμένο (2) έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτος, που η  
ενιστάμενη εταιρεία προσκόμισε : «… Στο σύστημα κατηγοριοποίησης λιπαντικών API, με 
εξαίρεση την προδιαγραφή CF-2, κάθε επόμενη προδιαγραφή υπερκαλύπτει κάθε  
προηγούμενη η μη. Το σύστημα κατηγοριοποίησης λιπαντικών κατά ACEA περιλαμβάνει  
τρεις σειρές. Την ΑΒ τη σειρά Ε και τη σειρά C. Κάθε μεταγενέστερη προδιαγραφή μιας  
σειράς υπερκαλύπτει, αντικαθιστά μια καταργούμενη της ίδιας σειράς…». 
Στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προσφερόμενου λαδιού EKO FORTZA PREMIUM 15W40 της 
εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», δεν αναφέρεται η εκπλήρωση των προδιαγραφών  
API CF-2 και ACEA E4, A3/B3. Επιπλέον, στην κατατεθειμένη έγκριση κυκλοφορίας του 
λαδιού EKO FORTZA PREMIUM 15W40 δεν αναφέρονται οι παραπάνω προδιαγραφές.
Βάση των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρείας ότι το προσφερόμενο λάδι  
EKO FORTZA PREMIUM 15W40 δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει  
να γίνει αποδεκτός.
2.2 Προδιαγραφές αντιψυκτικού κινητήρων
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας για το αντιψυκτικό κινητήρων :  
«…Η κατώτερη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι μικρότερη ή ίση με -30ο C…». 
Στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προσφερόμενου αντιψυκτικού EKO COOLAND της εταιρείας  
«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», δηλώνεται ότι παρέχει προστασία μέχρι τους -20ο C περίπου.
Βάση των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρείας ότι το προσφερόμενο  
αντιψυκτικό EKO COOLAND δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει να  
γίνει αποδεκτός.
2.3 Προδιαγραφές υγρών φρένων DOT 4
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας για τα υγρά φρένων : «Θα είναι  
συνθετικά υγρά…». 
Στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προσφερόμενου υγρού φρένων EKO BRAKE FLUID SUPER της 
εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», αναφέρεται ότι : «…παράγεται από αιθέρες  
γλυκόλης και βορικά άλατα αιθέρων γλυκόλης και περιέχει αναστολείς οξείδωσης και  
διάβρωσης…». 
Η ενιστάμενη εταιρεία δεν παρείχε ικανές αποδείξεις ότι το παραπάνω υγρό δεν θεωρείται  
συνθετικό και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της ότι το προσφερόμενο υγρό φρένων EKO 
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BRAKE FLUID SUPER δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει να  
απορριφθεί.
2.4 Προδιαγραφές ενισχυμένου γράσου βάσεως λιθίου, NLGI 00
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας για το ενισχυμένο γράσο βάσεως  
λιθίου NLGI 00 : «…θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με νερό και λάσπη, με  
θερμοκρασιακό εύρος από -30°C έως +130°C και σημείο στάξης τουλάχιστον 190°C.  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 51825 K00N-30, DEF STAN 911712,  
ISO 67439 L-XCDHB2, LB/GB. …». 
Στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προσφερόμενου γράσου EKOGREASE CHASSIS της εταιρείας  
«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», δεν αναφέρονται οι προδιαγραφές DEF STAN 911712, ISO  
67439 L-XCDHB2, LB/GB, ενώ δηλώνεται Θερμοκρασία Λειτουργίας -30ο C έως +100ο 

C, max +110ο C.
Βάση των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρείας ότι το προσφερόμενο γράσο  
EKOGREASE CHASSIS δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει να γίνει  
αποδεκτός.
2.5 Προδιαγραφές ενισχυμένου γράσου βάσεως λιθίου, NLGI 3
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας για το ενισχυμένο γράσο βάσεως  
λιθίου NLGI 3 : «…Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 51502, DIN 51825  
KP3N – 30, ISO 6743/9L – XCDHB3, DEF STAN 911712 …». 
Στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προσφερόμενου γράσου EKOGREASE Li-EP της εταιρείας  
«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», δεν αναφέρονται οι προδιαγραφές DIN 51502, ISO  
6743/9L – XCDHB3 και DEF STAN 911712.
Βάση των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρείας ότι το προσφερόμενο γράσο  
EKOGREASE Li-EP δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει να γίνει  
αποδεκτός.
2.6 Διάρκεια ζωής λιπαντικού
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης απαιτείται : «…Ε) Σε επίσημο έγγραφο της  
παραγωγικής εταιρείας θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα τυπικά  
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, όπως: δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής-  
θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση (ASTM D-5481), TAN οξύτητας, ΤΒΝ-Αλκαλικότητα,  
τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού (150 °C) (ASTM D-5481), αντοχή στη διάτμηση,  
απώλεια εξάτμισης, καθώς και διάρκεια ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα χλμ. οχήματος ή  
ώρες λειτουργίας).»
Στην κατατεθειμένη ΥΔ της παραγωγικής εταιρείας ΕΚΟ αναφέρεται ότι : «… Όσον αφορά  
στο χρόνο ζωής των λιπαντικών ΕΚΟ, τα λιπαντικά ΕΚΟ διατηρούν σταθερή την ποιότητά  
τους για πέντε χρόνια τουλάχιστον κατά την αποθήκευσή τους (εφόσον βέβαια τηρούνται  
οι κανόνες σωστής αποθήκευσης)». Δεν γίνεται καμία αναφορά στη διάρκεια ζωής των  
λιπαντικών σε σχέση με τα διανυθέντα χλμ. οχήματος ή τις ώρες λειτουργίας.
Βάση των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρείας ότι δεν πληρούνται οι  
απαιτήσεις του άρθρου 2.4.4 της διακήρυξης πρέπει να γίνει αποδεκτός.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ
Α. Να γίνει, εν μέρει, δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» κατά τα σκέλη  
2.1, 2.2, 2.4, 2.5 και 2.6 και ως εκ τούτου την επιστροφή του κατατεθειμένου Παραβόλου
Β. Την απόρριψη της ένστασης κατά τα σκέλη 1 και 2.3
Γ. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» από τη  
συνέχεια του διαγωνισμού
Δ. Την λήψη απόφασης για την ανάδειξη της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» ως  
προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ελαιολιπαντικών (Οχημάτων –  
Μηχανημάτων) για τις ανάγκες του Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020».
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          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής 
Ενστάσεων πρότεινε την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» 
κατά τα σκέλη 1 και 2.3, την αποδοχή της ένστασης κατά τα σκέλη  2.1, 2.2, 2.4, 2.5 
και 2.6, και ως εκ τούτου την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»από την συνέχεια του Διαγωνισμού.
        Επιπλέον ο Πρόεδρος πρότεινε  στα μέλη να ζητηθεί  γνωμοδότηση από την 
Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  το  εάν  η  μοναδική  προσφορά  της  εταιρείας  «ELDON’S 
Hellas  Ltd,  η  οποία  ανέρχεται  στο  ποσό  των  46.867,04€, είναι  οικονομικά 
συμφέρουσα για το Δήμο και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 278/08-01-2019 ένσταση της 
εταιρείας  «ELDON’S  Hellas  Ltd», την  αριθ.  πρωτ.   324/9-1-2019 γνωμοδότηση της 
Επιτροπής  Αξιολόγησης  των  Ενστάσεων  του  Διαγωνισμού  της  προμήθειας  με  τίτλο 
«Προμήθεια Ελαιολιπαντικών (Οχημάτων – Μηχανημάτων) για τις ανάγκες του 
Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
      Α. Να γίνει, εν μέρει, δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» κατά τα 
σκέλη  2.1, 2.2, 2.4, 2.5 και 2.6 και ως εκ τούτου να της επιστραφεί το κατατιθέμενο 
Παράβολο.
      Β. Την απόρριψη της ένστασης κατά τα σκέλη 1 και 2.3.
     Γ. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 
      Δ. Δίδεται εντολή στην Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως  αυτή συγκροτήθηκε με την 
αριθ. 260/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να γνωμοδοτήσει για το εάν η 
μοναδική προσφορά της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 46.867,04€, είναι οικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 2/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 15-1-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος  Δασκάλου,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Διαγωνισμού ( Πρόεδρο κ. Ηλ. 

Γκουγιάννο).
- Τακτικά κι Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού 

( Πρόεδρο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη).
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