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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED»

Σήμερα Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00  π.μ. συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.24931/30-10-2017  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. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5.  Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος,

6. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Πέτκος Τακτ. 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 συζητηθεί σήμερα 
ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
        ● Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συμπλήρωση της αριθ. 187/2017 
απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  «Αναπροσαρμογής  ή  μη  των  δικαιωμάτων 
νεκροταφείου».     
         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. 
          Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έγινε με την ακόλουθη σειρά 
2ο, 3ο,8ο,1ο,10ο,9ο,6ο,7ο,5ο και 4ο. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  πως  η  εταιρεία  «  NOVACON ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και  με  διακριτικό  τίτλο «NOVACON Α.Ε.»,  κατέθεσε  προδικαστική 
προσφυγή κατά της αριθμ. 256/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  για την 
προμήθεια με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου Έδεσσας με 
την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED».

Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  τις  με  αριθμ  πρωτ. 
24788/30.10.2017 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων και των 
Προδικαστικών  Προσφυγών,  που  ορίστηκε  με  την  αριθ.  32/2017  απόφαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
Επί της, από 27.10.2017, Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας “NOVACON 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” κατά της υπ’ αρ 256/2017 απόφασης της  
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την προμήθεια με τίτλο  
«Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου Έδεσσας με την 

προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED»

    Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, ημέρα Δευτέρα 30.10.2017 και ώρα 10.00  
π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων – Προδικαστικών Προσφυγών του  
Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου (με αριθμό  
συστήματος 39241) για την Προμήθεια με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στον 
Οδοφωτισμό του Δήμου Έδεσσας με την προμήθεια και εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED», που ορίστηκε με την αριθ. 32/2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

• Κοσμά Καλογιαννίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ (Πρόεδρος),
• Γρηγόρη Διγγόλη, Δασολόγο ΠΕ,
• Θεόδωρο Δανιηλίδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η γνωμοδότηση επί της Προδικαστικής Προσφυγής της  
εταιρείας “NOVACON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” (Α.Π. 24788/27.10.2017)  
κατά της υπ’ αρ 256/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την  
ως άνω προμήθεια, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 27/10/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την απαρτία ανέγνωσε προς τα μέλη το  
περιεχόμενο της ένστασης και κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης: “…Κάθε  
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση  
και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,  
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της  
αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και  
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10)  
ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα  
αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή  
υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την  
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επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή  
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα,  
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών  
προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών  
από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία,  
τεκμαίρεται η απόρριψή της.”
Επί του περιεχομένου της Προσφυγής 

Α. Μη νόμιμη κατάταξη της εταιρείας “ΝΟVACON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” στον επανα-συντασσόμενο πίνακα κατάταξης των υποψηφίων 
αναδόχων εταιρειών

1.          Άποψη της Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων – Προδικαστικών Προσφυγών        για   
την προσφορά της εταιρείας   NOVACON     A  .  E  .  
Ανεξάρτητα με το περιεχόμενο των προηγούμενων και ήδη ειλημμένων αποφάσεων της  
Οικονομικής Επιτροπής (αριθ. 136, 162, 184, 210, 255 και 256 αποφάσεις) η Επιτροπή  
Αξιολόγησης Ενστάσεων – Προδικαστικών Προσφυγών, οφείλει να παραθέσει την θέση της  
αναφορικά με την προσφορά της εταιρείας NOVACON A.E. στο συγκεκριμένο διαγωνισμό,  
όπως έχει διατυπωθεί σε προηγούμενο πρωτόκολλο (βλ. 13400/21.06.2017 πρακτικό της  
επιτροπής) ότι, από τα κατατεθειμένα στοιχεία του αρχικού φακέλου συμμετοχής δεν  
καλύπτονται οι απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Τα νέα στοιχεία υποβλήθηκαν μεταγενέστερα από την εταιρεία NOVACON A.E. με την 
αριθ. 12483/09.06.2017 προδικαστική προσφυγή στα πλαίσια υπεράσπισης της κατά  
του πρακτικού με αριθμό απόφασης 136/2017 της 11ης συνεδρίασης στις 26.05.2017  
της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αφορούν:

• α)  την υποβολή συντελεστών ισχύος cosφ από  τα οποία προκύπτει  ότι  καλύπτεται  η  
απαίτηση για cosφ ≥ 0,90

• β) την υποβολή lm-80 test reports από τα οποία προκύπτει ότι καλύπτεται η απαίτηση  
για διάρκεια ζωής των λαμπτήρων d ≥ 50.000 hr

• γ) την ισοδυναμία των εργαστηριακών ελέγχων με την οποία αιτιολογείται η μη υποβολή  
των lm-79 test reports, βάσει των οποίων έγιναν αποδεκτά φωτιστικά χαμηλής ισχύος,  
με  αποτέλεσμα  να  εξασφαλίζεται  πλεονέκτημα  του  διαγωνιζομένου  στη  διαδικασία  
αξιολόγησης.

δεν μπορούν να αξιολογηθούν, καθώς δεν αποτελούν περιεχόμενο του υποβληθέντος  
φακέλου της προσφοράς στο διαγωνισμό. 

2.          Άποψη της Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων – Προδικαστικών Προσφυγών        για τη   
βαθμολογία της εταιρείας   NOVACON     A  .  E  .  

Ιστορικό – Περιγραφή

Στην παράγραφο 2.3.2. της διακήρυξης «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών», μια  
παράμετρος  που  συνυπολογίζεται  στην  επιλογή  του  βέλτιστου  φωτιστικού  σώματος  
(αξιολόγηση  –  βαθμολογία  των  προσφορών  των  διαγωνιζομένων)  είναι  και  η  
προσαύξηση του χρόνου ζωής των στοιχείων  LED πλέον των 50.000 ωρών, η οποία  
αποτελεί  όφελος  του  Δήμου,  ύψους  ανάλογο  του  επιπλέον  χρόνου.  Στην  εν  λόγω  
παράγραφο της διακήρυξης περιγράφεται  αναλυτικά ο υπολογισμός του οικονομικού  
οφέλους του επιπλέον χρόνου ζωής κάθε φωτιστικού σώματος.
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Με την  αριθ.  162/2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου Έδεσσας  
αποφασίστηκε η συμμετοχή της εταιρείας NOVACON A.E. στη συνέχιση της διαδικασίας  
του διαγωνισμού (αποσφράγιση  φακέλου Οικονομικών Προσφορών),  αποδεχόμενη το  
περιεχόμενο των νέων προσκομισθέντων στοιχείων της προδικαστικής της προσφυγής.  
Συγκεκριμένα  σε  ότι  αφορά  τον  προσφερόμενο  χρόνο  ζωής  των  μονάδων  LED της 
εταιρείας NOVACON A.E. στην παραπάνω απόφαση αναφέρεται ότι:

«….Η ΟΕ δεν συμφωνεί με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής. Το κατατεθειμένο test report 
LM-80 αφορά τις ίδιες μονάδες LED άλλα με τη δυσμενέστερη περίπτωση του ρεύματος  
οδήγησης  If = 1000  mA, ενώ τα προσφερόμενα φωτιστικά οδηγούνται  με σημαντικά  
χαμηλότερο  ρεύμα 371mA & 355mA.  Πρέπει  να γίνει  αποδεκτό  το  test report με 
χαμηλότερο  ρεύμα  οδήγησης  (700mA΄),  όπου  φαίνεται  ξεκάθαρα  ότι  τα  LEDs των 
προσφερόμενων ΦΣ έχουν χρόνο ζωής L70>54.000 h, ικανοποιώντας την απαίτηση του 
άρθρου 4.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών….»

Κατά της συγκεκριμένης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίζεται  
ξεκάθαρα  ως  χρόνος  ζωής  των  φωτιστικών  >54.000h (έναντι  των  προσφερόμενων 
>36.000h,  βάσει  των  οποίων  ο  συγκεκριμένος  διαγωνιζόμενος  θα  έπρεπε  να  έχει  
απορριφθεί),  η  εταιρεία  NOVACON A.E.  δεν  κατέθεσε  προδικαστική  προσφυγή, 
προκειμένου να ληφθεί ως χρόνος ζωής των φωτιστικών οι 100.000h κατ’ ελάχιστον,  
αποδεχόμενη  το  γεγονός  ότι  εξασφαλίστηκε  η  συμμετοχή  της  στη  συνέχεια  του  
διαγωνισμού.

Η βαθμολόγηση της εν λόγω εταιρείας,  όπως φαίνεται  και  από την αριθ.  256/2017  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (είχαν μεσολαβήσει οι αριθ. 184, 185 και  255  
αποφάσεις της Ο.Ε.) έγινε σε συνέχεια της αριθ. 162/2017 και του σχετικού πρακτικού  
της επιτροπής διαγωνισμού με χρόνο ζωής τις 54.000h.

Κατ’ αυτής της απόφασης η εταιρεία NOVACON A.E. ασκεί την παρούσα προδικαστική  
προσφυγή, ισχυριζόμενη ότι η διάρκεια ζωής των προσφερόμενων σωμάτων  LED είναι  
πολύ  μεγαλύτερη  από  54.000h,  και  σύμφωνα  με  τα  υποβαλλόμενα  στοιχεία  στην  
προσφορά  της  (βλ.  αρχεία  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signet και  5.1.1.  
Brochure_Digistreet) είναι κατ’ ελάχιστον 100.000h (ήτοι μεγαλύτερη από [>]).

Απόψεις αναφορικά με τη βαθμολόγηση της εταιρείας NOVACON A.E.

Εφόσον  ο  εν  λόγω  διαγωνιζόμενος  εξακολουθεί  να  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό,  
σύμφωνα  με  την  αριθ.  255/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (προς  
συμμόρφωση  με  τα  οριζόμενα  στην  υπ’  αριθ.  107/2017  απόφαση  του  εφετείου  
Θεσσαλονίκης για τήρηση της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), η βαθμολόγηση της  
τεχνικής προσφοράς του, πρέπει να γίνει σύμφωνα με την υπ’αρ. 162/17 απόφαση της  
Οικονομικής  Επιτροπής,  κατά  την  οποία  έγινε  αποδεκτή  η  συμμετοχή  τους  στο  
διαγωνισμό, ήτοι με 54.000h, ως χρόνος ζωής των προσφερόμενων Led.

Συμπερασματικά, για όλους τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή Αξιολόγησης  
Ενστάσεων – Προδικαστικών Προσφυγών 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ
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     Την απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας “ΝΟVACON ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” κατά της υπ’ αριθ. 256/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Έδεσσας για την προμήθεια με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό  
του Δήμου Έδεσσας με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας  
τεχνολογίας LED» στο σύνολό της.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της, κι έλαβε υπόψη της:
α) Όλα τα παραπάνω αλλά και το γεγονός ότι η εταιρεία ΝΟVACON δεν άσκησε αίτηση 
ασφαλιστικών  μέτρων  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου  κατά  της  αριθ.  162/2017 
απόφασης όμοιας δικής της, με την οποία είχε γίνει αποδεκτή η συμμετοχή της εν λόγο 
εταιρείας στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με χρόνο ζωής της 54.000h, ως 
χρόνο ζωής των προσφερόμενων Led, 
β) την από 27-10-2017 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΝΟVACON ,
γ)  την  από  30-10-2017  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και 
Προδικαστικών Προσφυγών του Διαγωνισμού, 
δ)  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Την  εξολοκλήρου  απόρριψη  της  Προδικαστικής  Προσφυγής  της  εταιρείας 
“ΝΟVACON  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”  κατά  της  υπ’  αριθ.  256/2017 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για την προμήθεια με τίτλο 
«Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου Έδεσσας με την προμήθεια και 
εγκατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων  νέας  τεχνολογίας  LED»,  για  τους  λόγους  που 
αναλυτικά  αναφέρονται  στη  με  αριθμ  πρωτ.  24788/30.10.2017  Γνωμοδότηση  της 
Επιτροπής Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών και παρατίθεται στο σκεπτικό της 
παρούσας.

Η συνεδρίαση διεκόπη λόγω του προχωρημένου της ώρας  επειδή η συζήτηση του 
4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απαιτεί πολύ χρόνο,  για να συνεχιστεί τη Δευτέρα 
6 Νοεμβρίου 2017 στις 08:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 288/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 6.11.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Βερυκούκης,  Χρήστος  Δασκάλου,  Γεώργιος 
Κούκος,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης  Χατζόγλου 
(Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων ( κ. Καλογιαννίδη Κοσμά- Πρόεδρο, κ. Γρηγόριο 
Διγγόλη, Μέλος, Θεόδωρο Δανιηλίδη, Μέλος).
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Δ/νση Τ.Υ. & Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας 
και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.
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