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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 278/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: «  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2  Ο    - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ,  ΔΙΕΘΝΗ,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ 
ΑΡΙΘ.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  58210  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 
(ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.  8609/2018),     ΤΗΣ    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Σήμερα Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  14:00  μ.μ.  συνήλθε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου 
Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 21707/29-11-2018 του Προέδρου 
της,  που  είχε  επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  όπως 
ορίζουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  75,  παρ.  6  του  Ν.3852/2010(ΦΕΚ  87Α΄)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

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. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. μέλος).

1.Χρήστος Βερικούκης Τακτ. μέλος, 
2.Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος,
3.Ιωάννης Μουράτογλου 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 κριθούν τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο 
οι  διαδικασίες  των ανωτέρω διαγωνισμών:  α)  ώστε  να υπογραφεί  η σύμβαση με τον 
ανάδοχο,  και  να  μην  υπάρξει  πρόβλημα  στη  συνέχιση  της  αποκομιδής  των 
απορριμμάτων και του οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας, β) διότι με τη σύμβαση 
πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες του χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου, και γ) 
διότι  με  τη  σύμβαση  θα  γίνει  προμήθεια  οικοδομικών  υλικών  απαραίτητα  για  τις 
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προγραμματισμένες  εργασίες,  οι  οποίες  δεν  μπορούν  να  εκτελεσθούν  χωρίς  πρώτες 
ύλες.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

κρίνει  τα  ανωτέρω  θέματα  ως  κατεπείγοντα,  για  το  λόγο  που  στην  εισήγησή  του  ο 
Πρόεδρος  εξέθεσε,  και  τα  οποία  πρέπει  να  συζητηθούν  σήμερα,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  21855/30-11-2018  πρακτικό  2 
Αποσφράγιση κι Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών,  της Επιτροπής Διενέργειας 
της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των Προσφορών της Υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες 
Αποκομιδής  Απορριμμάτων  και  Οδοκαθαρισμού  του  Δήμου  Έδεσσας»,  που 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 65/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Έδεσσας, και το οποίο  έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 58210 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8609/2018)

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 30-11-2018 και  
ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας της  
Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της  
Υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού του  
Δήμου Έδεσσας», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 65/2018 απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

1. Καντούτση Ιωάννη, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρος),
2. Δανιηλίδη Θεόδωρο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ,
3. Τζιμπιλή Χρήστο,  Διοικητικού ΠΕ

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική  
Προσφορά», καθώς και η επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της αριθ.  
8609/07-05-2018 και αριθμό συστήματος 58210 Διακήρυξης, όπως περιγράφεται στο  
θέμα.

Κατά τη συνεδρίαση αποσφράγισης στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής δεν  
παρευρέθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Με το αριθ. πρωτ. 12797/12-06-2018 Πρακτικό 1 αποσφράγιση – αξιολόγηση  
δικαιολογητικών/τεχνικών πρόσφορών του ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 58210 για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες  
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (αριθ. πρωτ.  
8609/2018) η Ε.Δ. εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή ως παραδεκτές τις  
προσφορές των κάτωθι οικονομικών Φορέων:
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- Οικονομικός Φορέας «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.», (αριθ. 98238)
- Οικονομικός Φορέας «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ A.E.», (αριθ. 99921)

Στη συνέχεια, τηρήθηκε η διαγωνιστική διαδικασία κατά το Ν. 4412/2016 ως εξής: 
• Με την αριθ.  143/2018 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής επεστράφη  το  

πρακτικό  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προκειμένου  να  λάβει  υπόψη  της  τα  
αναλυόμενα ανωτέρω,  τα υπομνήματα που κατέθεσαν  οι  οικονομικοί  φορείς,  
καθώς και  όλα τα στοιχεία που κατέθεσε η ένωση εταιρειών «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. –
AMAJ Α.  Ε.»  και  να συμπεριλάβει  στο  Πρακτικό  της  πλήρη αιτιολόγηση  της  
εισήγησης  της,  λαμβανομένων  υπ’  όψη  των  ανωτέρω,  ώστε  να συζητηθεί  σε  
επόμενη συνεδρίαση.

• Με την αριθ. 165/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε κατά  
πλειοψηφία  την  έγκριση  του  αριθ.  πρωτ.  12797/12-7-2018  Πρακτικού  1  
«Αποσφράγιση  –  Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών/Τεχνικών  Προσφορών  του  
Ανοικτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος 58210 για  
την  Υπηρεσία  με  Τίτλο:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» και  την αποδοχή των προσφορών  
και την συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών  
των οικονομικών φορέων «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.» και «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
A.E.»

• Ο Οικονομικός Φορέας  «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.»,  (αριθ.  98238)  υπέβαλε  
προδικαστική προσφυγή προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  
(ΑΕΠΠ) με την οποία αιτήθηκε να ακυρωθεί η αριθ. πρωτ. 165/2018 Απόφαση  
της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας (Συνεδρίαση 6ης/8/2018 – εκ του  
πρακτικού συνεδριάσεως 20/2018) και κάθε συναφή πράξη αυτού

• Ο Οικονομικός Φορέας «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ A.E.», (αριθ. 99921) άσκησε προς  
την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) παρέμβαση υπέρ της  
αριθ. 165/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

• Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την αριθ. 818/2018  
απόφασή  της,  δέχτηκε  την  προδικαστική  προσφυγή  του  Οικονομικού  Φορέα  
«ΑΠΑΝΑ  Α.Ε.  –  AMAJ  A.E.»  κατά  της  αριθ.  165/2018  Απόφασης  της  
Οικονομικής  Επιτροπής,  στο  κεφάλαιο  που  αφορά  την  αποδοχή  του  
Οικονομικού Φορέα «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ A.E.»

• Ο  Οικονομικός  Φορέας  «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  A.E.»  άσκησε  ενώπιον  του  
Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  την  με  αριθμό  κατάθεσης  145  από  
15/10/2018 αίτηση αναστολής κατά της, με αριθμό 818/2018, απόφασης της  
ΑΕΠΠ στο τμήμα που απορρίπτει  την προσφορά του,  σύμφωνα με τη μερική  
παραδοχή προδικαστικής προσφυγής του φορέα «ΑΠΑΝΑ Α.Ε - ΑΜΑJ Α.Ε».

Μετά την παραπάνω διαδικασία, η Οικονομική Επιτροπή, δυνάμει της αριθ. 263/2018  
απόφασής της, ενημέρωσε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την έκδοση της αριθ.  
155/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία  
απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αποφάσισε  
τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση της οικονομικής  
Προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.» την Παρασκευή 30-
11-2018 και ώρα 11.00 π.μ.

Η ενημέρωση των οικονομικών φορέων για την ακριβή ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών έγινε μέσω της ανάρτησης της αριθ.  
263/2018 απόφασης στο ηλεκτρονικό σύστημα. 
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Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος,  
στον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων που δεν θα λάβουν μέρος στην  
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τους, ώστε να μην έχουν πρόσβαση στη  
διαδικασία αποσφράγισης.

Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισμού αποσφράγισε την οικονομική προσφορά του  
οικονομικού φορέα «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.»,  και ελέγχθηκε η ορθότητά της και η  
συμμόρφωσή της με τα απαιτούμενα στη διακήρυξη (βλ. § 2.4.4 της διακήρυξης). Μετά 
τον λογιστικό έλεγχο η προσφορά καταχωρήθηκε ως ακολούθως:

1. Οικονομικός Φορέας : Ένωση εταιριών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ –  
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με την επωνυμία 
«ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.»,  με έκπτωση 12%

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Ε.Δ. ομόφωνα

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα Ένωση εταιριών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
και «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και με 
την επωνυμία «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.», με έδρα την οδό Πλαστήρα 8 στη Βούλα 
Αττικής, ως προσωρινού αναδόχου, της αριθ.  πρωτ. 8609/07-05-2018 και με  
αριθμό συστήματος 58210 Διακήρυξης Δημάρχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με  
τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  
βάσει χαμηλότερης τιμής, δηλαδή με έκπτωση στο σύνολό της δώδεκα τοις εκατό  
(12%), από τις τιμές του τιμολογίου της αριθ. 70/2017 μελέτης της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας.  Η οικονομική προσφορά του προσωρινού  
αναδόχου αναλύεται ως εξής:
Συνολικό κόστος (άνευ Φ.Π.Α.): 2.658.480,12€,  πλέον ΦΠΑ 638.035,23€ και  
Συνολικό κόστος (με Φ.Π.Α.): 3.296.515,35 €.

Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου  
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες  
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.
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  εξέτασε  με 
προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει  διεξαχθεί 
νομότυπα έλαβε υπόψη της: 
α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
β)τις αριθ. 65/2018, 86/2018, 165/2018 και 263/2018 αποφάσεις της , 
γ)  το  αριθ.  πρωτ.  21855/30-11-2018   πρακτικό   της  Επιτροπής  Διενέργειας 
Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, 
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δ) την  αριθ.   πρωτ.  8609/07-05-2018  και  αριθμό  συστήματος  58210  Διακήρυξη 
Δημάρχου  για  την  υπηρεσία  με  τίτλο  «Εργασίες  Αποκομιδής  Απορριμμάτων  και 
Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας», 

Αποφασίζει ομόφωνα
      Α. Την έγκριση του αριθ. πρωτ. 21855/30-11-2018 πρακτικού  της Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
με  τίτλο  «Εργασίες  Αποκομιδής  Απορριμμάτων  και  Οδοκαθαρισμού  του  Δήμου 
Έδεσσας».
       Β. Την  ανάδειξη  του οικονομικού φορέα, Ένωση εταιριών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
«ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  και με  την 
επωνυμία  «ΑΠΑΝΑ  Α.Ε.  –  AMAJ  A.E.»,  με  έδρα  την  οδό  Πλαστήρα  8  στη  Βούλα 
Αττικής, ως αναδόχου (προσωρινού), για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες 
Αποκομιδής  Απορριμμάτων  και  Οδοκαθαρισμού  του  Δήμου  Έδεσσας»,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά,  βάσει 
χαμηλότερης τιμής, δηλαδή με έκπτωση στο σύνολό της δώδεκα τοις εκατό (12%), από 
τις  τιμές  του τιμολογίου της αριθ.  70/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
Πρασίνου και Καθαριότητας. 
      Γ.  Την  συνέχιση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  με  την  κατάθεση  των 
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  από  τον  οικονομικό  φορέα  Ένωση  εταιριών 
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,  εντός  δέκα  (10)  ημερών από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
παρούσας  απόφασης  στον  οικονομικό  φορέα, Ένωση  εταιριών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  – 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
«ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με  την 
επωνυμία «ΑΠΑΝΑ Α.Ε. – AMAJ A.E.», μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
      Δ. Τον  ορισμό  της  Δευτέρας  17  Δεκεμβρίου  2018  και  ώρα  11:00  π.μ.  ως 
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του  οικονομικού  φορέα,  Ένωση  εταιριών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  –  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  – 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  ΠΗΓΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με την επωνυμία «ΑΠΑΝΑ 
Α.Ε. – AMAJ A.E.». 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:45 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 278/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά( όπως ορίστηκαν με την αριθ. 65/2018 
απόφασή της).
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