
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 216/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».

Σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30  π.  μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  17957/11-10-2018  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 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.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ.  μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης - Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος - Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος - Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Λήψη  απόφασης  για  ορισμό   ημερομηνίας  Αποσφράγισης  Οικονομικών 
Προσφορών διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης  για 
τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων από τον Νοέμβριο του 
2018 έως και το 2020».

2. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αριθ. 215/2018 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής  «ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΚΔΟΣΗΣ  ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ¨.

3. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  προσωρινού 
αναδόχου  και  λήψη  απόφασης  για  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  του  έργου 
«Κατασκευή  τοιχίων  αντιστήριξης  πρανών  χειμάρρων  Κερασιάς  (Β'  Φάση)  και 
Καρυδιάς».

4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στο “Πασά Τσαίρ”.

5. Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  για  άσκηση  προσφυγής  του  άρθρου  152  του 
Ν.3852/2018 κατά της με αριθμό  πρωτ. 16795/25-9-2018 απόφασης της ΑΔΜΘ.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη το αριθ. πρωτ. 18031/11-10-2018 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθ. 175/2018 όμοια δική 
της, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

1  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
63497 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ   
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020  ».  

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ημέρα  Πέμπτη  11-10-2018 και  
ώρα  16.10  π.μ.,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  της  Δημοπρασίας  και  Αξιολόγησης  των  
Προσφορών  (Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.))   της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια 
Καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των  
Νομικών του Προσώπων από τον Νοέμβριο του 2018 έως και το 2020»,  που 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 175/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

• Σάββας Νεσλεχανίδης  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών  (Πρόεδρος),
• Χρήστος Ούρδας , ΠΕ Διοικητικού (Μέλος),
• Θωμάς Κίτκας , ΠΕ Οικονομικού Μέλος)

ολοκλήρωσε  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  την  αξιολόγηση  των  
τεχνικών  προσφορών  (στάδια  α)  και  β)  του  άρθρου  3.1.2  της  διακήρυξης)  των  
υποβληθέντων στοιχείων του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό της αριθ. 15113/24-08-2018  
και αριθμό συστήματος 63497 Διακήρυξης, όπως περιγράφεται στο θέμα.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας  του ΕΣΗΔΗΣ,  με  
ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  των  προσφορών  την  20/09/2018  ώρα 07.00π.μ.  και  
καταληκτική ημερομηνία την 08/10/2018 ώρα 17.00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση  
των προσφορών έγινε σήμερα 11/10/2018 και ώρα 15.00π.μ. 

Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από το  
σύστημα  χρονοσήμανσης  της  πλατφόρμας,  καθώς  εμπρόθεσμα  κατατέθηκε  και  δύο  
φάκελοι στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με τα παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν  
εντύπως.
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Οι  προσφορές που κατατέθηκαν  ήταν από τους οικονομικούς φορείς 
α)  «Ιωαννίδης  Αλέξανδρος  του Φωτίου»,  με  αριθμό  συστήματος  63497  και  τα 

παραστατικά που απαιτούνταν από τη Διακήρυξη, κατατέθηκαν εντύπως, με αριθ. πρωτ.  
17841/10-10-2018 και

β)  «Τσώτση  Χριστίνα του  Κωνσταντίνου»  με  αριθμό  συστήματος  63497  και  τα 
παραστατικά που απαιτούνταν από τη Διακήρυξη, κατατέθηκαν εντύπως, με αριθ. πρωτ.  
17840/10-10-2018.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  τα  μέλη  της  που  είναι  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  
συστήματος,  αφού  αποσφράγισε  τον  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  «Δικαιολογητικά  
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και τον φάκελο με τα παραστατικά που υποβλήθηκαν  
εντύπως, έλεγξε το εμπρόθεσμο των προσφορών, κατέγραψε τα υποβληθέντα στοιχεία και  
επικοινώνησε με τον αρμόδιο φορέα που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή προκειμένου  
να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά και την  
τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σε σχέση με τις απαιτήσεις της  
αρ. 15113/24-08-2018 Διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων 
κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών  
του Προσώπων από τον Νοέμβριο του 2018 έως και το 2020»

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

     Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «Ιωαννίδης Αλέξανδρος του Φωτίου»,  
κατέθεσε τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:
Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ 2.4.3.2Α ΠΑΡ. ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ 2.4.3.2Β ΠΑΡ. ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΕΕΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ 2.4.3.1  ΠΑΡ. ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΡΙΘ. 1444)

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  
2.1.5 ΚΑΙ 2.2.2. ΠΑΡ. ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

       
            Ο οικονομικός φορέας «Ιωαννίδης Αλέξανδρος του Φωτίου»,  κατέθεσε 

προσφορά σύμφωνα το  Ευρωπαϊκό   Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  και  τα όσα  
ορίζονται  στην αριθ. 15113/24-08-2018 και  αριθμό συστήματος  63497 Διακήρυξη,  
για τις ακόλουθες ομάδες ειδών τις προκήρυξης και  με συνολικό ποσό εγγύησης ως  
εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Α, Γ 7578,00€

     
Ο  διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας «Τσώτση  Χριστίνα   του  Κωνσταντίνου»,  

κατέθεσε τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:
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Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 

ΣΤΗΝ 2.4.3.2Α ΠΑΡ. ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 

ΣΤΗΝ 2.4.3.2Β ΠΑΡ. ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΕΕΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 

ΣΤΗΝ 2.4.3.1  ΠΑΡ. ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΡΙΘ. 1443)

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  
2.1.5 ΚΑΙ 2.2.2. ΠΑΡ. ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

       
            Ο οικονομικός φορέας «Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου», κατέθεσε 

προσφορά σύμφωνα το  Ευρωπαϊκό   Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  και  τα όσα  
ορίζονται  στην αριθ. 15113/24-08-2018 και  αριθμό συστήματος  63497 Διακήρυξη,  
για τις ακόλουθες ομάδες ειδών τις προκήρυξης και  με συνολικό ποσό εγγύησης ως  
εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Β, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ 12.055,72€

    
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
  Προς την Οικονομική Επιτροπή :

            Α. Την  αποδοχή  της  προσφοράς  του   οικονομικού  φορέα   «Ιωαννίδης 
Αλέξανδρος του Φωτίου»,   για τις ομάδες  ειδών Α & Γ  της Διακήρυξης και  την  
συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.

         Β. Την αποδοχή της προσφοράς του  οικονομικού φορέα  «Τσώτση Χριστίνα του 
Κωνσταντίνου»,  για τις ομάδες ειδών Β, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ  της Διακήρυξης και την συνέχιση  
της διαδικασίας με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς

Το  παρόν  Πρακτικό  θα  επικυρωθεί  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα κοινοποιηθεί στο προσφέροντα μέσω  
του ΕΣΗΔΗΣ.

Για διαφορές  που αναφύονται  από  πράξεις  ή παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  
ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης  
του Διαγωνισμού.
       Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 11-10-2018, ώρα 17:00 μ.μ.

       Επιπλέον  ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το 
αριθ.  πρωτ.  18067/12-10-2018  έγγραφο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,   το  οποίο 
αναφέρει τα εξής:
          Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού σας αποστέλλει το πρακτικό που αφορά την  
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών του  
ανοικτού  ,διεθνή  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  αριθμό  συστήματος   63497  για  την  
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και  
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των Νομικών του Προσώπων από το Νοέμβριο του 2018 έως και το 2020». Συμφώνα με το  
άρθρο  3.1.2  β  παρ  2  της  15113/24-8-18  διακήρυξης   “Για  την  αξιολόγηση  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο  
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της  
«Επικοινωνίας»,  μόνο  στην  αναθέτουσα  αρχή,  προκειμένου  η  τελευταία  να ορίσει  την  
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο )φακέλου των οικονομικών προσφορών.”
Η επιτροπή διεξαγωγής του ανωτέρου διαγωνισμού προτείνει ως ημέρα αποσφράγισης των  
οικονομικών προσφορών την Τρίτη 16 Οκτωβρίου και ώρα την 14: 00 μμ.
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  το  αριθ.  πρωτ.   18031/11-10-2018  Πρακτικό  της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το αριθ.  πρωτ.  18067/12-10-2018 έγγραφο της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, την αριθ. πρωτ. 15113/24-8-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας, 
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. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα  «Ιωαννίδης Αλέξανδρος 
του Φωτίου»,  για τις ομάδες ειδών Α & Γ  της Διακήρυξης.
         Β. Την αποδοχή της προσφοράς του  οικονομικού φορέα  «Τσώτση Χριστίνα του 
Κωνσταντίνου»,  για τις ομάδες ειδών Β, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ  της Διακήρυξης.
         Γ. Τον ορισμό της Τρίτης 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα την 14:00 μ.μ. ως ημέρα 
και  ώρα  αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών  των  οικονομικών  φορέων 
«Ιωαννίδης Αλέξανδρος του Φωτίου»,  για τις ομάδες ειδών Α & Γ  και «Τσώτση Χριστίνας 
του Κωνσταντίνου»,  για τις ομάδες ειδών Β, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ  της αριθ. πρωτ. 15113/24-8-
2018 Διακήρυξης του Δημάρχου Έδεσσας (αριθ. συστήματος 63497).
       Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 216/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 15-10-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Επιτροπή Διαγωνισμού (κ. Σάββα Νεσλεχανίδη– Πρόεδρο).

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.
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