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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ  –  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ».

Σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
08:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5622/18-3-2016 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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης  μετά  από  πρόσκληση  παραβρέθηκε  στην  συνεδρίαση  ο  Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:
  ● Ψήφιση πιστώσεων 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
       Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της 
Οικονομικής Επιτροπής, το με αριθ. πρωτ. 5824/21-3-2016 πρακτικό πρόχειρου 
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης πάνω στις τιμές 
του τιμολογίου της αριθ. 24/2015 μελέτης του έργου, που έγινε στις 21-3-2016 από τριμελή 
επιτροπή που ορίστηκε με την 148/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» συνολικού 
προϋπολογισμού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00€), που έχει ως εξής: 
         Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα , ημέρα Δευτέρα 21-3-2016 και ώρα 11.00 π.μ.,  
συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  του  έργου  «Προμήθεια  και 
εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών-ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων 
γυμναστικής», που ορίστηκε με την αριθ.148/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Έδεσσας  (ΑΔΑ: 7ΓΡΚΩΡΠ-3ΕΗ) και αποτελούμενη από τους:

1. Γρεβενάρης Γεώργιος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων (Πρόεδρος), 
2. Ελισσάβετ Αντωνιάδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 
3. Ελένη Ψυχογυιού, ΠΕ Γεωπόνων.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης»,  των  συμμετεχόντων  στον  διαγωνισμού  της  Διακήρυξης  19611/21-7-2015  ,  όπως 
περιγράφεται στο θέμα.

Κατά  τη  συνεδρίαση  αποσφράγισης  στην  έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  δεν  παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι εταιρειών.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Μετά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών του οικονομικού φορέα  «ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»  και  την  ειδοποίηση  για  ηλεκτρονική  υποβολή  του  φακέλου 
«δικαιολογητικά Κατακύρωσης», που εστάλη από την επιτροπή Διαγωνισμού στις 7-3-2016, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο  

το άρθρο 17 της αριθ.  19611/21-7-2015 Διακήρυξης του  Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και 
εγκατάσταση  οργάνων  παιδικών  χαρών-ελαστικών  πλακιδίων  ασφαλείας  και  υπαίθριων  οργάνων 
γυμναστικής»,και αφού εισκομίστηκαν στον Δήμο Έδεσσας και τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον συμμετέχοντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή  συνήλθε  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  στην  παρούσα  συνεδρίαση  της  επιτροπής  σήμερα 
21/3/2016 και ώρα 11:00 προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
Εν συνεχεία η επιτροπή και τα μέλη της που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος συνδέθηκε 
με  τους  ειδικούς  κωδικούς  χρηστών,  που  της  έχουν  χορηγηθεί  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  & 
Ανταγωνιστικότητας, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  και προέβη στην αποσφράγιση των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της εταιρείας «ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».

Ο Φάκελος που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά περιελάμβανε:
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1

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να 

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματος του. Το πιστοποιητικό ή 

η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Πιστοποιητικό από Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Αρ. πρωτ.17140/13-1-2016

(ισχύει ως 31-12-2016)

2

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/AV16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις(3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική 
Χρήση

Γεν.Δ/νης Διοικησης Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας & Ανθρωπινων Δικαιωμάτων
Τμημα Ποινικού Μητρώου & Απονομής 

Χάριτος
Αρ. πρωτ.43413/16-2-2016

3

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Πιστοποιητικό 

Τμήμα Πτωχεύσεων Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης

Αριθ.1355/15-2-2016

4

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.

Πιστοποιητικό 

Τμήμα Γραμματείας Πιστοποιητικών – 

Διαθηκών- Σωματείων

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Αριθ.5262/15-2-2016
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& ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.

Πιστοποιητικό

Τμήμα Γραμματείας Πιστοποιητικών – 

Διαθηκών- Σωματείων

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Αριθ.5260/15-2-2016

6

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Πιστοποιητικό

Τμήμα Γραμματείας Πιστοποιητικών – 

Διαθηκών- Σωματείων

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Αριθ.5260/15-2-2016

7

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών 

ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό 

συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Πιστοποιητικό

Τμήμα Πτωχεύσεων Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης

Αριθ.1355/15-2-2016

8

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Υ/Δ 10-3-2016

9

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑ

(ΑΡ.ΠΡΩΤ. 534009/22-12-2015)

ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ 21-6-2016

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΕ

(ΑΡ.ΠΡΩΤ. 172683/3-2-2016)

ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ 31/3/2016
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10

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΡ. 61661114/1-3-2016

(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 1-4-2016)

11

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος 

του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 

3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 του Ν. 3414/2005

ΥΔ 10-3-2016

     Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης 
όπου διαπίστωσε ότι είναι τα οριζόμενα στην αριθ. 19611/21-7-2015 Διακήρυξη.

     Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 20 & 21 του ΕΚΠΟΤΑ και  το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τα 

ακόλουθα:

Α)  Την  έγκριση  του  Πρακτικού  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  &  ελέγχου  δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια 

και  εγκατάσταση  οργάνων  παιδικών  χαρών-ελαστικών  πλακιδίων  ασφαλείας  και  υπαίθριων 

οργάνων γυμναστικής» στην εταιρεία «ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»  με  συνολική  αξία  140.795,73€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  με  την  κάτωθι 

οικονομική προσφορά:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

(€)

Φ.Π.Α.
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

«ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

15295 114.468,07 26.327,66 140.795,73

           Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 21/3/2016, ώρα 13:00 πμ.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό,  το οποίο θα κοινοποιηθεί  στους 

ενδιαφερόμενους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

            Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά, δηλαδή να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της  δημοπρασίας.
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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) την αριθ. 148/2015 απόφασή της , 
γ) το αριθ. 5824/21-3-2016 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ) την αριθ.19611/21-7-2015 περιληπτική διακήρυξη  πρόχειρου διαγωνισμού 

για  την «Προμήθεια  και  εγκατάσταση  οργάνων  παιδικών  χαρών-ελαστικών 
πλακιδίων ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής»,

ε) την αριθ. 88/2016 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης,

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.  Εγκρίνει  το  αριθ.  5824/21-3-2016  Πρακτικό  ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
         Β.   Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά από 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 
του  Δήμου,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου  «Προμήθεια  και  εγκατάσταση 
οργάνων  παιδικών  χαρών-ελαστικών  πλακιδίων  ασφαλείας  και  υπαίθριων 
οργάνων  γυμναστικής»,  με  σύνολο  δαπάνης  εκατόν  εξήντα  χιλιάδες  ευρώ 
(160.000,00€) μαζί με τον ΦΠΑ, κατά την οποία σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού,  ανάδοχος (προσωρινός)  του έργου,  αναδεικνύεται  η εταιρία 
«ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ», με συνολικό ποσό προσφοράς τις 
εκατόν  σαράντα χιλιάδες  εφτακόσια ενενήντα πέντε  ευρώ και  εβδομήντα τρία  λεπτά 
(140.795,73€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με έδρα το 15ο χιλ. Θεσσαλονίκης-
Λαγκαδά, και ΑΦΜ-103100437-.  

Για την εκτέλεση του έργου έχει ψηφιστεί με την αριθ. 17/2016 απόφαση της 
Οικονομικής  Επιτροπής,  σε  βάρος  του  με  ΚΑ  02.61.7135.010  οικον.  έτους  2016, 
πίστωση ποσού 160.000,00€.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
9:10π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 77/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 28-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστάσιος  Δίου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Χρήστος Πέτκος (Αναπληρωματικό μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.
-Δ/νση Τ.Υ.&Π. κ. Γεώργιο Γρεβενάρη.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου.
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