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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 272/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11967/30-08-2021 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 249/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 

   Σήμερα Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασε δια 
ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή 

νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 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» και της 59ης Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση αριθ. πρωτ. 12.525/9-9-2021 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 τέσσερα (4) από 
τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

2. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 
3. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 
 

           Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
συμμετείχαν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. 

           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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

         Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα 
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ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
            •  Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας. 
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

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.  

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 12.431/8-9-2021 γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την  221/2021 όμοια δική της, 
επί της αριθμ. πρωτ. 11.967/30-8-2021 ένστασης του οικονομικό φορέα  «ΤΟΜΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  δ.τ. ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», η οποία αναφέρει τα 

ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ. 249/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Έδεσσας, εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10878/03-08-2021 πρακτικό συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου «Κατασκευές και επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων 

οικισμών Δήμου Έδεσσας» και με την οποία ο οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. 
ΚΩΝ/ΝΟΣ» αναδείχθηκε «προσωρινός ανάδοχος».  

     
Με το αρ. πρωτ. 11749/24-08-2021 διαβιβαστικό, απεστάλη η αρ. 249/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, ώστε να 
υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις και να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις κατ’ αυτής εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήψη της ανωτέρω κοινοποίησης, 
δηλ. μέχρι την 30/08/2021. 

    
Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ένσταση στις 30/08/2021 

από τον οικονομικό φορέα  «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  δ.τ. ΤΟΜΗ 
Α.Τ.Ε.». 

Με την ένσταση κατατέθηκε παράβολο με κωδικό 39971038395110290005 ποσού 
323,00 €.  

Οι απόψεις μας επί της ανωτέρω ένστασης είναι οι παρακάτω: 

α) σχετικά με τον 1ο λόγο ένστασης: εσφαλμένως ο «προσωρινός ανάδοχος» απάντησε 
ΝΑΙ στην Ενότητα Α του Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ περί εγγραφής σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο. Ωστόσο, η εγγραφή σε επίσημο κατάλογο δεν έχει τεθεί στη 
διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού αλλά η απαίτηση καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας που προβλέπεται επί ποινή αποκλεισμού καλύπτεται με 
μόνη την εγγραφή στο ΜΕΕΠ στην ορισθείσα από τη διακήρυξη Α1 τάξη, κριτήριο το 
οποίο καλύπτει ο «προσωρινός ανάδοχος» και δεν αμφισβητεί η προσφεύγουσα. 
Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού της προσφοράς λόγω της ως άνω 

εσφαλμένης απάντησης στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, καθώς από το υποβληθέν ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, 
προκύπτει προαποδεικτικώς ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που απαιτεί η Διακήρυξη 
(ΑΕΠΠ Απόφαση 112/2021). 

 
Επιπλέον στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει 

κατατεθεί από τον «προσωρινό ανάδοχο» αντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ το οποίο καλύπτει 
τα κριτήρια επιλογής από την Διακήρυξη  (Τάξη  Α1 κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ). 

 

https://4412.gr/blog/laws/433006/
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Επιπλέον: 
1) Ο κ. Αθανασίου Κων/νος κατέθεσε  στον διαγωνισμό συμπληρωμένο χειρόγραφα 

το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ που αναρτήθηκε σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του Δήμου και το οποίο 
γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 
2) Στο πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ υπάρχει η ερώτηση «Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 

καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;» στην οποία ο «προσωρινός ανάδοχος» 
απάντησε ΝΑΙ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει ότι το πτυχίο του ΜΕΕΠ καλύπτει τα 
κριτήρια επιλογής της διακήρυξης: Α1 Τάξη  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Επιπλέον στην αρ. 1044/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (στη σελ.53) αναφέρεται  ότι 
σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ο διαγωνιζόμενος οφείλει να 
απαντήσει με ΝΑΙ όπως και ορθώς έπραξε ο «προσωρινός ανάδοχος».   

 
β) σχετικά με τον 2ο λόγο ένστασης: εσφαλμένως ο «προσωρινός ανάδοχος» στο πεδίο 

“εγγραφής στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο” απάντησε “ΠΕΔΜΕΔΕ”. Παρόλα αυτά 
έχει κατατεθεί από τον «προσωρινό ανάδοχο» στον φάκελο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής στον διαγωνισμό αντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ σύμφωνα με το οποίο 
αποδεικνύεται ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής.  

 
γ) σχετικά με τον 3ο λόγο ένστασης: Α) στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ δεν έχει συμπληρωθεί από 

τον «προσωρινό ανάδοχο» το ΑΦΜ. Παρόλη όμως την παράληψη αυτή, το ΑΦΜ του 
αναγράφεται στην σφραγίδα της επιχείρησής του και στην εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής  και  Β) ορθώς  δεν ορίζεται εκπρόσωπος στο αντίστοιχο πεδίο του 
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ διότι ο «προσωρινός ανάδοχος» είναι ατομική επιχείρηση και προφανώς 
εκπροσωπείται από τον ίδιο. 
 

    Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε ότι θα πρέπει να απορριφθεί η 
ένσταση του οικονομικού φορέα «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  δ.τ. 
ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» στο σύνολό της. 

 
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος 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. 12.431/8-9-2021 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, την αριθμ. πρωτ. 11.967/30-8-2021 
ένσταση του οικονομικό φορέα  «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  δ.τ. 

ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) 

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

       Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ. 12.431/8-9-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την  221/2021 όμοια απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και απορρίπτει την αριθμ. πρωτ.  11.967/30-8-2021 
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ένσταση του οικονομικού φορέα  «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  δ.τ. 

ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», στο σύνολό της. 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

13:30 μ.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 272/2021 
    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 14-9-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

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

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Επιτροπή Διαγωνισμού( όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 221/2021 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής). 
 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  
- Προϊστάμενο Δ/νσης  Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο. 
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