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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΕΓΚΡΙΣΗ 3  ΟΥ    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ,  ΔΙΕΘΝΗ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ  ΑΡ.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  39241  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΟΝ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΈΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ  ΝΕΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ    LED  ».  

Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ.4134/22-2-2018 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. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος 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. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών  και  διάθεση ανάλογων πιστώσεων από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.

2. Έγκριση  3ου  πρακτικού  Αποσφράγιση  και  έλεγχος  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ,  διεθνή,  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού  με  αρ.  συστήματος  39241  για  την  προμήθεια  με  τίτλο 
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«Εξοικονόμηση ενέργειας στον Οδοφωτισμό του Δήμου Έδεσσας και εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας  LED».

3. Ανάκληση της αριθ. 17/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Απευθείας 
ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Άρνισσας» (Κ.Α. 02.30.7333.805, ΠΔ.).

         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 εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  4351/26-2-2018  3ο Πρακτικό 
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, 
διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ.  συστήματος 39241 για την προμήθεια με 
τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στον Οδοφωτισμό του Δήμου Έδεσσας και εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας  LED», το οποίο έχει ως εξής:

3  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 39241 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   LED  ».  

Στην Έδεσσα και  στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα ημέρα Δευτέρα 26-02-2018 και  
ώρα  08.00  π.μ.,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  της  Δημοπρασίας  και  Αξιολόγησης  των  
Προσφορών  (Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.))  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Εξοικονόμηση 
ενέργειας  στον  οδοφωτισμό  του  Δήμου  Έδεσσας  με  την  προμήθεια  και  
εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED», που συγκροτήθηκε με 
την  αριθ.32/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Έδεσσας  και  
αποτελούμενη από τους:

• Ηλία Γκουγιάννο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρος),
• Ελισσάβετ Αντωνιάδου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ,
• Σπυρίδων Μακατσώρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ

ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 3.2 της διακήρυξης)  
του  προσωρινού  αναδόχου  του  διαγωνισμού  της  αριθ.  3803/24-02-2017  και  αριθμό  
συστήματος 39241 Διακήρυξης, όπως περιγράφεται στο θέμα.

Μετά την έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  
Έδεσσας  (υπ.  αριθ.  136/2017 και  256/2017 αποφάσεις  Οικονομικής Επιτροπής)  και  
κατόπιν  της  έγγραφης  ειδοποίησης  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (έγγραφο  αριθ.  πρωτ.  
405/05-01-2018) προς τον προσωρινό ανάδοχο «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  LED  ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ,  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  –  Τ  &  Τ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», εν συντομία «ΚΞ GLOB7», για την  
προσκόμιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στις  
23/01/2018  και  ώρα  09.00  π.μ.  (κατόπιν  της  αριθ.  πρωτ.  1897/22-01-2018  
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ανακοίνωσης  του  προέδρου  της),  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  δικαιολογητικών  
κατακύρωσης της «ΚΞ GLOB7», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  διαπίστωσε  ότι  κατατέθηκε  εμπρόθεσμα  φάκελος  
δικαιολογητικών κατακύρωσης  μέσω της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  στις  17/01/2018.  
Επίσης,  η  Επιτροπή  εξέτασε  και  τη  συμμόρφωση  του  προσωρινού  αναδόχου  με  την  
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  
που  υποβλήθηκαν  ηλεκτρονικά  και  απαιτούνται  να  προσκομιστούν  εντός  προθεσμίας  
τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Η  ανωτέρω  υποχρέωση  
εκπληρώθηκε  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  καθώς  υπέβαλλε  εμπρόθεσμα  φάκελο  
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (αρ.  πρ.  1798/19-01-2018)  στο  πρωτόκολλο  της  
Υπηρεσίας.

Στα πλαίσια του ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών και σύμφωνα με τα οριζόμενα  
στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης, ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο «ΚΞ GLOB7» (αριθ.  
πρωτ. 3392/12-02-2018 έγγραφο ), η προσκόμιση / συμπλήρωση των δικαιολογητικών  
κατακύρωσης εντός δέκα (10) ημερών. Επιπλέον, ζητήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του  
Δήμου  Έδεσσας  (αριθ.  πρωτ.  3393/12-02-2018  έγγραφο),  να  γνωμοδοτήσει  επί  της  
νομιμότητας  και  της  πληρότητας  του  φακέλου  δικαιολογητικών  που  υποβλήθηκε,  
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρώθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο,  καθώς υπέβαλε  
εμπρόθεσμα φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  
στις 21/02/2018 και σε έντυπη μορφή (αριθ. πρωτ. 4179/22-02-2018) στο πρωτόκολλο  
της Υπηρεσίας.

Από  τον  τελικό  έλεγχο  του  συνόλου  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  
λαμβάνοντας  υπόψη την με αριθ.  πρωτ.  3393/16-02-2018 γνωμοδότηση της Νομικής  
Υπηρεσίας,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού,  
προέκυψε η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,  
καθώς και η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  
αυτής.

Έχοντας  υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται  προς  τα Μέλη της  
Οικονομικής Επιτροπής, τα ακόλουθα:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Α) Την  έγκριση  του  Πρακτικού  Αποσφράγισης  και  Ελέγχου  Δικαιολογητικών  

Κατακύρωσης.
Β) Την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας  

στον  οδοφωτισμό  του  Δήμου Έδεσσας  με  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  φωτιστικών  
σωμάτων  νέας  τεχνολογίας  LED»  στην  κοινοπραξία  «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΜΠΟΡΙΑ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  LED  ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ,  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  –  Τ  &  Τ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»,  σύμφωνα με την με αρ. συστήματος  
58862 προσφορά της και με οικονομικό αντικείμενο ως ακολούθως :

Α/
Α Είδος

Ποσότητ
α

(τεμ)

Τιμή 
μονάδας(€

)
Προϋπολογισμός

(€)

1
Προμήθεια φωτιστικού σώματος  
LED, μέγιστης συνολικής ισχύος 
45 watt

4.000,00 147,90 591.600,00

2
Προμήθεια φωτιστικού σώματος  
LED, μέγιστης συνολικής ισχύος 
90 watt

490,00 187,00 91.630,00
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3
Αποξήλωση υφιστάμενων & 
εγκατάσταση νέων φωτιστικών 
σωμάτων LED

3.604,00 18,00 64.872,00

Σύνολο 748.102,00

Φ.Π.Α. (24%) 179.544,48

Γενικό Σύνολο 927.646,48

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  καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
εγκρίνει  το  ανωτέρω  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  να  κατακυρώσει  το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της, το αριθ. πρωτ. 4351/26-2-2018 πρακτικό -3 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, τις αριθ.  136/2017 και 256/2017 αποφάσεις  της,  την 
αριθ.  πρωτ. 3803/24-2-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου  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.   Εγκρίνει  το  αριθ.  πρωτ.  4351/26-2-2018  πρακτικό-3 της  Επιτροπής 

Διαγωνισμού, του Ανοικτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθ. Συστ. 39241 
για την προμήθεια με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου 
Έδεσσας  με  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων  νέας 
τεχνολογίας LED».
        Β.  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού, που έγινε μετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του 
Δήμου,  κατά  την  οποία  σύμφωνα με  το  σχετικό  πρακτικό,  αναδεικνύεται  ανάδοχος 
(οριστικός)  της  προμήθειας  με τίτλο  «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό 
του Δήμου Έδεσσας με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
νέας τεχνολογίας LED», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων 
εβδομήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτών (1.771.811,20€), 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α,  η  κοινοπραξία  «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΜΠΟΡΙΑ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  LED  ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  –  Τ  &  Τ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.»,  με  έδρα  την  οδό  Ιωσήφ 
Δαμασκηνού 19-21 στην Αθήνα  και  οικονομική προσφορά ως ακολούθως:

Α/
Α Είδος

Ποσότητ
α

(τεμ)

Τιμή 
μονάδας(€

)
Προϋπολογισμός

(€)

1
Προμήθεια φωτιστικού σώματος  
LED, μέγιστης συνολικής ισχύος 
45 watt

4.000,00 147,90 591.600,00
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2
Προμήθεια φωτιστικού σώματος  
LED, μέγιστης συνολικής ισχύος 
90 watt

490,00 187,00 91.630,00

3
Αποξήλωση υφιστάμενων & 
εγκατάσταση νέων φωτιστικών 
σωμάτων LED

3.604,00 18,00 64.872,00

Σύνολο 748.102,00

Φ.Π.Α. (24%) 179.544,48

Γενικό Σύνολο 927.646,48

        Για την εκτέλεση του έργου έχει ψηφιστεί με την αριθ. 37/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής,  πίστωση ποσού εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων 
σαράντα  έξι  ευρώ  και  σαράντα  οκτώ  λεπτών  (927.646,48€), σε  βάρος  του  Κ.Α 
02.20.7325.601 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 38/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-2-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
        Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.
- Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Προμηθειών.
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