
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
10:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 11881/6-5-2015 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 έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης       Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου         Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Χατζόγλου     Τακτικό μέλος 
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος
6. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό 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 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. Παράταση  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  έργου  «Επισκευή  συντήρηση 
δικτύων ηλεκτροφωτισμού οικισμού Παλαιού  Αγίου Αθανασίου  και  γηπέδου 
Άρνισσας.
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2. Ψήφιση πιστώσεων 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015.
3. Συζήτηση επί της ένστασης της εταιρείας «Χρ. Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική 

Α.Ε.» και επικύρωση του πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  «Εργασίες  αποκομιδής  απορριμμάτων  και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».

4. Απευθείας  ανάθεση  έργου  με  τίτλο  «Αγροτική  οδοποιία  Νησίου», 
προϋπολογισμού 6.000,00 € (ΚΑ 30/7333.502 - 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 30  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  10515/22-4-2015 
πρακτικό  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  «Εργασίες 
αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» το οποίο έχει ως 
εξής:
    Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα  22-4-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 
πμ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας, η επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο  «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» που ορίστηκε με την αριθ. 34/2015 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

1. Σάββας Νεσλεχανίδης ως  Πρόεδρος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

2. Σωκράτης Σούγγαρης ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

3. Θωμάς Κίτκας ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

   Συνήλθε σε συνέχεια του από 3-4-2015 δημόσιου Ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού 
προκειμένου,  να γίνει  έλεγχος της έγκυρης συμμετοχής των Διαγωνιζομένων καθώς και 
αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της Διακήρυξης του Διαγωνισμού δηλαδή α) 
την πληρότητα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  κατά το άρθρο 19, 
β) Το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 18 γ) Την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 19, δ) Την ορθότητα συμπλήρωσης της προσφερόμενης 
Τιμής στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος καθώς και του εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς των διαγωνιζομένων.

   Στις 3-4-2015 η επιτροπή του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, συγκεντρώθηκε  έγκαιρα στον 
οριζόμενο χώρο  ώρα 10:00 π.μ  προκειμένου να γίνει αποσφράγιση των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και αμέσως μετά των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Οικονομικές Προσφορές» όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.1 και 4.2 
της Διακήρυξης του Δημάρχου Έδεσσας με αριθμό 3465/11-2-2015. 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και υπέβαλαν προσφορές οι κατωτέρω  εταιρίες-επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Συμμετοχής:

1. ΑΠ.ΑΝ.Α  Α.Ε – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- AMAJ Α.Ε - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

2. ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. EΝΑCT  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

   Η επιτροπή διαγωνισμού  προχώρησε άμεσα στον αποκλεισμό της πρώτης εταιρίας με στοιχεία 
«EΝΑCT  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» γιατί σύμφωνα με το 
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άρθρο 19.1.13.γ της διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής που δεν έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του, όπως η εγγύηση 
συμμετοχής καθώς και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές η άλλους φορείς θα 
έπρεπε να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου  Έδεσσας εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πράγμα που δεν έγινε.  Κατά συνέπεια η προσφορά της 
ανωτέρω εταιρίας  απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.   

Για τις υπόλοιπες δύο εταιρείες η επιτροπή  προχώρησε  όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της 
διακήρυξης στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικών 
Προσφορών»  καθώς και στην συνέχεια των  «Οικονομικών Προσφορών»   την ίδια  μέρα 3-4-2015 
και κατάρτισε τον Πίνακα Καταχώρησης Οικονομικών Προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας ως 
ακολούθως:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ
1. ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9%

2.
ΑΠ.ΑΝ.Α  Α.Ε – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- AMAJ Α.Ε - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 2%

     Η Επιτροπή του διαγωνισμού με ευθύνη του Προέδρου της, πριν την ολοκλήρωση του 
πρακτικού δημοπρασίας, επικοινώνησε εγγράφως με  τις τράπεζες  που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους.

     Η Επιτροπή μετά την παραπάνω διαδικασία και αφού έγινε ο έλεγχος της εγκυρότητάς των 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, ολοκλήρωσε σήμερα  22-4-2015 το πρακτικό του ανοιχτού 
διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και διαπίστωσε  ότι: 

 H προσφορά της «ΑΠ.ΑΝ.Α  Α.Ε – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- AMAJ Α.Ε – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» 
τόσο τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς όσο και η Οικονομική Προσφορά 
πληρούν τους όρους της Διακήρυξης και κρίνεται αποδεκτή. 

Για την εταιρία «ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» :

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά 

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης η υποβολής προσφοράς στο Διαγωνισμό σημαίνει 
αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της 
Διακήρυξης. Η παραπάνω εταιρία όμως στον πίνακα συμμόρφωσης που κατέθεσε στο   άρθρο 18.1 
εκφράζει την επιφύλαξη αποδοχής του περιεχομένου του άρθρου 18.1.β  της Διακήρυξης. 

  Β) Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 της διακήρυξης δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία επί ποινή 
αποκλεισμού έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που διαθέτουν σε ισχύ δύο (2) 
τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων τουλάχιστον ίσης 
αξίας έκαστη με το δημοπρατούμενο έργο από ΟΤΑ την τελευταία τριετία που θα βεβαιώνεται με 
Πιστοποιητικό Καλής Εκτέλεσης και Αντίγραφο της Σύμβασης. Η προσκομιζόμενη εμπειρία της 
παραπάνω εταιρίας δεν πληροί τους όρους  του παραπάνω άρθρου της διακήρυξης. 

Γ) Για το προσφερόμενο σάρωθρο δεν έχουν  προσκομισθεί α)δικαιολογητικά ιδιοκτησίας (άδεια 
κυκλοφορίας-βιβλιάρια μεταβολών) β) έγκριση τύπου μηχανήματος  γ) Το σάρωθρο είναι 
αναρροφητικό και όχι μηχανικό σάρωθρο με βραχίονα μπροστά  όπως απαιτεί η διακήρυξη.

Κατά συνέπεια για την εταιρία «ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς δεν πληρούν τους όρους της 
Διακήρυξης και κρίνεται μη αποδεκτή. 

Η επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εισηγείται ομόφωνα : 
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            Α. Την Απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας «ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας

            Β. Την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» στην «ΑΠ.ΑΝ.Α  Α.Ε – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- AMAJ Α.Ε 
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» η οποία προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης   2%.

       Επί του παραπάνω πρακτικού κατατέθηκε η αριθ. 11070/27-4-2015 ένσταση 
από  την  εταιρεία  «Χριστόφορος  Καιρίδης  Τεχνική  και  Εμπορική  Α.Ε.»  η  οποία 
αιτείται να μεταρρυθμιστεί ή να τροποποιηθεί το προσβαλλόμενο παραπάνω πρακτικό 
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού και να γίνει αποδεκτή η 
προσφορά της εταιρείας.
      Στην συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το αριθ. 12178/8-5-2015 
γνωμοδοτεί κατά της παραπάνω ένστασης και αναφέρει τα εξής:
    Στην Έδεσσα  στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα  8-5-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 
πμ., η επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο  «Εργασίες 
Αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» που ορίστηκε με την αριθ. 
34/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

1. Σάββας Νεσλεχανίδης ως  Πρόεδρος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

2. Σωκράτης Σούγγαρης ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

3. Θωμάς Κίτκας ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

     Συνήλθε σε μυστική συνεδρίαση για να εξετάσει και να αποφανθεί επί της  υποβληθείσας 
ένστασης της  διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του υπ’ αριθμ. 10515/22-4-2015 Πρακτικού Ηλεκτρονικού 
Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού   του έργου του θέματος.

 Μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής έκανε την έναρξη της 
συνεδρίασης και ανακοίνωσε την παρακάτω υποβληθείσα ένσταση προς συζήτηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης για το παραδεκτό της ένστασης με την υποβολή της θα 
έπρεπε να έχει προσκομιστεί σε μορφή αρχείου pdf παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 
χιλίων ευρώ (1000ευρώ). Το παράβολο αυτό εν συνεχεία θα έπρεπε να κατατεθεί εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών  και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο και ακριβές αντίγραφο) στην Προϊσταμένη 
αρχή που διεξάγει τον Διαγωνισμό.   

    Η παραπάνω διαδικασία δεν τηρήθηκε, σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα, κατά συνέπεια η 
ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Συνοψίζοντας, με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού :

                                                          ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΙΑ
            Α. Την Απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ως απαράδεκτη για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

      Β. Την αποδοχή του αριθμ. 10515/22-4-2015 Πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου 
Διεθνούς Διαγωνισμού   του έργου «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του 
Δήμου Έδεσσας» και την ανάθεση εκτέλεσης  του έργου στην  «ΑΠ.ΑΝ.Α  Α.Ε – ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- AMAJ Α.Ε - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» .
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         Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το το αριθ. πρωτ. 10515/22-
4-2015  πρακτικό για την ανάδειξη αναδόχου, την με αριθμ. πρωτ. 12178/8-5-2015 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 
εδαφ.  ε  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας  «Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική και 

Εμπορική Α.Ε» ως απαράδεκτη για τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας. 

Β. Εγκρίνει  το  αριθ.  πρωτ.  10515/22-4-2015  πρακτικό  για  την  επιλογή 
αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» και ορίζει προσωρινό ανάδοχο, την εταιρεία ΑΠ. 
ΑΝ. Α. Α.Ε.-ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-AMAJ Α.Ε.- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», με έδρα την 
οδό Πλαστήρα 8, Βούλα Αττικής, και ΑΦΜ-997800284-.  
        Το  μέλος  κι  Αντιπρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Αντ..  Ρυσάφης 
μειοψηφεί  με  την  αιτιολογία  ότι  εφόσον  διαφωνεί  με  τους  όρους  του 
προαναφερόμενου Διαγωνισμού δεν είναι δυνατόν να επικυρώσει το πρακτικό για την 
επιλογή αναδόχου  για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 85/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  14-5-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Μουράτογλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- -Δ/νση Τ.Υ.&Π. κ. Σάββα Νεσλεχανίδη
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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