
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
19.    ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «  ELDON  ’  S     HELLAS     LTD  »   
ΚΑΤΑ  ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  59/2020  ΤΗΣ  5ΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ  25.02.2020  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  ΈΔΕΣΣΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020».

Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων 
των θυρών και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 
«Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική 
Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ. 
6.332/29-5-2020  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), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ  Α΄133)  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 συμμετείχαν τα έξι (6) από τα επτά 
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος  κηρύσσει  την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
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συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

1.  Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την 
στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Έδεσσας.

2.  Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την 
στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου της Έδεσσας.

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργων 
ενταγμένα στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

  Η Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
         Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 19ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης εκθέτει  στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 6.189/27-5-2020 γνωμοδότηση 
της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  όπως  αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ. 
273/2018 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής επί  της αριθ.  5944/21-05-2020 
Ένστασης της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd», η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Επί  της  αριθ.  5944/21-05-2020  Ένστασης  της  εταιρείας  «ELDON’S Hellas 
Ltd» κατά του πρακτικού με αριθμό απόφασης 59/2020 της 5ης συνεδρίασης  
στις  25.02.2020  της  Οικονομικής  επιτροπής  του  Δήμου  Έδεσσας  για  την  
προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια  Ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  των  
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Έδεσσας για τα έτη 2019 και 2020»

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, ημέρα Τετάρτη 27-05-2020 και ώρα 11.00  
π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του διαγωνισμού της προμήθειας με  
τίτλο  «Προμήθεια  Ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  των  οχημάτων  και  
μηχανημάτων του Δήμου Έδεσσας για τα έτη 2019 και 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.  5944/21-05-
2020 ένστασης  της  εταιρείας  «ELDON’S Hellas  Ltd»  κατά του πρακτικού  με αριθμό  
απόφασης 59/2020 της 5ης συνεδρίασης στις 25.02.2020 της Οικονομικής επιτροπής  
του Δήμου Έδεσσας για την ως άνω προμήθεια, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις  
21/05/2020, 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.
Σχετικά με τον λόγο απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας ELDON’S που αφορά την 
μη  συμπλήρωση/απάντηση  της  ερώτησης  του  ΤΕΥΔ,  Μέρος  ΙΙΙ  Λόγοι  αποκλεισμού,  
Τμήμα Γ, ισχύουν τα εξής :
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Στην  παρ.  2.3.1.  της  αριθ.  23/13-02-2018 Κατευθυντήριας  Οδηγίας  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  
ορίζεται  ότι  :  «Τα  πεδία  του  ΤΕΥΔ/  ΕΕΕΣ  είναι  δεκτικά  διευκρινίσεων  ή/και  
συμπληρώσεων. Επισημαίνεται  ότι,  στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης ή/και μη ορθής  
συμπλήρωσης  ενός  ή  περισσότερων  πεδίων  του  ΤΕΥΔ/  ΕΕΕΣ,  εκ  μέρους  των  
οικονομικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να τους καλούν  
προκειμένου  να  παράσχουν  σχετικές  διευκρινίσεις  ή  να  τα  συμπληρώσουν,  όπως  
οποιοδήποτε  άλλο  υποβληθέν,  με  την  προσφορά  τους,  έγγραφο  ή  δικαιολογητικό,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω δυνατότητα 
παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας και συμπλήρωσής του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  
τον οποίον έχει επιλέξει ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο  
2.3.1. Ωστόσο,  στις περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισμός προσφέροντα ή υποψηφίου  
από  τη  διαδικασία,  για  λόγους  ασάφειας  των  δικαιολογητικών  και  εγγράφων  της  
προσφοράς, και, κατά συνέπεια, και του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ως τέτοιου, οι αναθέτουσες αρχές  
υποχρεούνται να ζητούν διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς, κατά τα οριζόμενα  
στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δεν  
παράσχουν  τις  απαιτούμενες  διευκρινίσεις  ή  οι  εν  λόγω  διευκρινίσεις  κριθούν  μη  
ικανοποιητικές  από  τις  αναθέτουσες  αρχές,  απορρίπτεται  η  προσφορά  ή  η  αίτηση  
συμμετοχής  τους  και  οι  οικονομικοί  φορείς  αποκλείονται  από  τη  συγκεκριμένη  
διαδικασία.»
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι, λόγω της αμφισημίας που δημιουργείται από τη μη  
συμπλήρωση και ρητή απάντηση της συμμετέχουσας εταιρείας στο επίμαχο ερώτημα του  
ΤΕΥΔ,  δε  ήταν  νόμιμη  η  απόρριψη  της  προσφοράς  της,  αφού  προηγουμένως  δεν  
κλήθηκε  να  άρει  την  αμφισημία  αυτή,  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  102  του  ν.  
4412/2016.  Τούτο  δε,  διότι  αν  επίκειται  αποκλεισμός  οικονομικού  φορέα  από  τη  
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς του, η  
παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  ή  υποψήφιο,  είναι  
υποχρεωτική.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ
Α. Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd»
Β. Την επιστροφή του Παραβόλου
Γ. Την τροποποίηση της αριθ. 59/2020 απόφασης της ΟΕ, ως προς :
 την μη απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ELDON’S

 την επιστροφή της διαδικασίας στο σημείο όπου εμφιλοχώρησε το λάθος, δηλαδή  
στη κλίση της εταιρείας  ELDON’S για παροχή διευκρινήσεων όσον αφορά τη μη  
συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου του ΤΕΥΔ.

        Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  να  ζητηθεί  και  η  σχετική 
γνωμοδότηση  της  Νομικού  Συμβούλου  για  το  θέμα  και  κάλεσε  τα  μέλη  της 
Οικονομικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό  της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την   αριθμ.  πρωτ.  6.189/27-5-2020 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων,  την αριθ.  5944/21-05-2020 
Ένστασης της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» καθώς και 

                                             Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
          Να αναθέσει στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να γνωμοδοτήσει σχετικά επί 
της αριθ. 5944/21-05-2020 Ένστασης της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» κατά του 

3



πρακτικού με αριθμό απόφασης 59/2020 της 5ης συνεδρίασης στις 25.02.2020 της 
Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
Ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου 
Έδεσσας για τα έτη 2019 και 2020».
             Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής μειοψηφεί και συμφωνεί με τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:05 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 175/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 9-6-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Τσεπκεντζής,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Μουράτογλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρ. Πέτκου.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Πρόεδρο Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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