
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 357/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»

Σήμερα Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 
συνεδρίασε  δια περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19 και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής 
του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 16.204/27-11-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη 
αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ  Α΄133)  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 συμμετείχαν  τα πέντε (5) από τα 
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,

1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  προχώρησε  στη  λήψη 
αποφάσεων. 

          Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ.  πρωτ.  16.076/25-11-
2020  Πρακτικό  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο 
«Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών  &  έτοιμου  σκυροδέμτος»  της  Επιτροπής 
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Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αρθμ. 321/2020 όμοια δική της, το 
οποίο ανέφερε τα ακόλουθα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1  Ο   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & Έτοιμου σκυροδέματος» (Αρ. 
μελ. 46Π/20).

Στην Έδεσσα την 17-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 321/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος» (Αρ. 
μελ. 46Π/20) όπως ορίζεται στην 14900/02-11-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου, συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας -22.946,40-€ με τον ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του 
προϋπολογισμού της κάθε «ομάδας ειδών».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού: 

α) Έλεγξε αν κατατέθηκε Προσφορά στο Πρωτόκολλο του Δήμου, ως και μία εργάσιμη μέρα πριν 
την ημέρα του διαγωνισμού (έως την 16-11-2020) σύμφωνα με την Διακήρυξη της παραπάνω 
προμήθειας και διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές. 

β) Την ημέρα του διαγωνισμού 17-11-2020 κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού 
μία (1) Προσφορά, η οποία πρωτοκολλήθηκε την ίδια ημέρα. 

Οι διαγωνιζόμενοι, που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1.

ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε. 

Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ Τ.Κ. 57022 Ο.Τ.36

ΤΗΛ.: 2310796171-4 _FAX: 2310799795_

e-mail: info@syrmak.gr 

15534/12-11-2020

2.

ΕΛΕΑΝΑ Κ. ΟΥΤΑ 

Δ/νση: ΚΙΛΚΙΣ 17, Τ.Κ. 58200 ΕΔΕΣΣΑ

e-mail: outasconfil@yahoo.gr 

15657/16-11-2020

3.

ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ

Δ/νση:ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ ΣΜΑΡΕΚΑ ΤΚ58200 ΕΔΕΣΣΑ

ΤΗΛ.: 2381027187 FAX: 2381027187

e-mail: boulgourisepe@gmail.com 

15703/17-11-2020
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού παρέλαβε τους τρεις φακέλους προσφορών που υποβλήθηκαν από τους 
οικονομικούς φορείς και αποφάσισε, λόγω συνθηκών covid_19 να συνεδριάσει σε άλλη ημερομηνία. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να 
γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε με το Α.Π. 15929/23-11-2020 έγγραφο της 
προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 25-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και 
κοινοποιήθηκε σε όλους τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά. 

Κατόπιν των ανωτέρω σήμερα 25-11-2020 συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού, 
στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1) Χριστίνα Ασημακοπούλου, πρόεδρος της επιτροπής,

2) Θεόδωρος Δανιηλίδης, τακτικό μέλος,

3) Αθανάσιος Μπαγγέας, τακτικό μέλος.

Αρχικά η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών και διαπίστωσε ότι 
οι υποβληθέντες φάκελοι των οικονομικών φορέων «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.» και «ΕΛΕΑΝΑ Κ. ΟΥΤΑ», 
υποβλήθηκαν σε δύο (2) αντίγραφα σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ.1 της Διακήρυξης, ενώ ο 
οικονομικός φορέας «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ» κατέθεσε σφραγισμένο φάκελο 
προσφοράς σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Η Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ, αποφάσισε να 
δεχτεί την προσφορά της «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ» καθώς η μη κατάθεση αντίγραφου του φακέλου 
προσφοράς, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με στο Άρθρο 6, παρ.1 της Διακήρυξης της προμήθειας.

Ακολούθησε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ.7 της 
Διακήρυξης. Η Επιτροπή, αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς, τους υποφακέλους 
δικαιολογητικών συμμετοχής και καταχώρησε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε πίνακες ανά 
προσφέροντα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

«ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.»

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

2. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και μελέτης. Χ

3. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Χ

4. Καταστατικό εταιρείας Χ

5. ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρείας, ΓΕΜΗ και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Χ

Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

«ΕΛΕΑΝΑ Κ. ΟΥΤΑ»

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ
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2. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και μελέτης. Χ

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Οικονομικού Φορέα. Χ

Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

«ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ»

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

2. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και μελέτης – άνευ υπογραφής και ημερομηνίας Χ

3. Συμβολαιογραφική πράξη για μετατροπή της εταιρείας του από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε 
Ιδιωτική Κεφαλαιακή Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 

Χ

4. Εξουσιοδότηση.
Χ

5. Το αριθ. 2840/10-11-2020 Πιστοποιητικό Επιμελητήριου Πέλλας Ν.Π.Δ.Δ. Χ

6. Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα, Ποινικό Μητρώο – επιπρόσθετα δικαιολογητικά που δεν 
λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα φάση Χ

Ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής από την Επιτροπή και 
προέκυψε ότι: 

Α. Ο φάκελος δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.» περιλαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης.

Β. Ο φάκελος δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΕΛΕΑΝΑ Κ. ΟΥΤΑ» περιλαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης.

Γ. Ο φάκελος δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ», 
περιλαμβάνει την Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και μελέτης άνευ υπογραφής και ημερομηνίας, ως όφειλε, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 (παρ. 8.1.Β) της Διακήρυξης της Διακήρυξης, με ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών και προέκυψε ότι:

1. Ο οικονομικός φορέας «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ» στο φάκελο του δεν περιελάμβανε έντυπο 
τεχνικής προσφοράς με λεπτομερή περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος και τα προσφερόμενα είδη δεν 
περιγράφονται με τρόπο σαφή έτσι ώστε να μην δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της διακήρυξης. Κατατέθηκαν μόνο τεχνικά φυλάδια.

2. Οι υπόλοιποι δύο διαγωνιζόμενοι προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη στοιχεία 
της τεχνικής προσφοράς.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της διακήρυξης (παρ. 9.2), η Προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ» θεωρείται αόριστη από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Για τους παραπάνω λόγους επειδη η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ» κρίθηκε απορριπτέα, η οικονομική προσφορά του δεν αποσφραγίζεται και θα 
επιστραφεί σύμφωνα με το άρθρο 14 (παρ. 14.7) της διακήρυξης.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα των Φακέλων των Οικονομικών 
Προσφορών των οικονομικών φορέων που έγινανα αποδεκτοί, οι οποίες μονογράφηκαν και 
καταχωρήθηκαν ανά «ομάδα ειδών» ως εξής:

Α/Α
ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε. ΕΛΕΑΝΑ Κ. ΟΥΤΑ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 1 10.014,10€ 12.417,48€ 7.384,88€ 9.157,25€

ΟΜΑΔΑ 2 -------------- -------------- -------------- --------------

ΟΜΑΔΑ 3 -------------- -------------- 3.878,72€ 4.809,61€

ΟΜΑΔΑ 4 -------------- -------------- -------------- --------------

ΣΥΝΟΛΟ 10.014,10€ 12.417,48€ 11.263,60€ 13.966,86€

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ΟΜΟΦΩΝΑ εισηγείται:

Α) την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ», 
του οποίου η οικονομική προσφορά δεν αποσφραγίστηκε, για τους λόγους που αναφέρονται 
παραπάνω 

Β) την ανάδειξη ως «προσωρινου αναδόχου», για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος» (Αρ. μελ. 46Π/20), για τις ομάδες 1 και 3, τον 
οικονομικό φορέα «ΕΛΕΑΝΑ Κ. ΟΥΤΑ» με τις αναγραφόμενες τιμές: 

Α/Α
ΕΛΕΑΝΑ Κ. ΟΥΤΑ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 1 7.384,88€ 9.157,25€

ΟΜΑΔΑ 3 3.878,72€ 4.809,61€

ΣΥΝΟΛΟ 11.263,60€ 13.966,86€

Γ) Για τις ομάδες 2 και 4 που δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, ο διαγωνισμός είναι άγονος για τις 
ομάδες 2 και 4 και η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για τον τρόπο συνέχισης της 
διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.
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Έτσι σήμερα την 25/11/2020 η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει και υπογράφει παρακάτω, το 
παρόν Πρακτικό και ακολούθως το διαβιβάζει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας 
προς έγκριση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΓΓΕΑΣ

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
          Η  Οικονομική  Επιτροπή  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»  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

β) την αριθ. 321/2020 απόφασή της, 
γ) το αριθ. πρωτ. 16.076/25-11-2020 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 

Αποφασίζει ομόφωνα
       Α. Την έγκριση του αριθ. πρωτ. 16.076/25.11.2020 πρακτικού της Επιτροπής 

διαγωνισμού.
             Β. Ττην απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ», του οποίου η οικονομική προσφορά δεν αποσφραγίστηκε, για τους 
λόγους που αναφέρονται παραπάνω 

          Γ) Την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου», για την προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος» (Αρ. μελ. 
46Π/20), για τις ομάδες 1 και 3, τον οικονομικό φορέα «ΕΛΕΑΝΑ Κ. ΟΥΤΑ» με τις 
αναγραφόμενες τιμές: 

Α/Α
ΕΛΕΑΝΑ Κ. ΟΥΤΑ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 1 7.384,88€ 9.157,25€

ΟΜΑΔΑ 3 3.878,72€ 4.809,61€

ΣΥΝΟΛΟ 11.263,60€ 13.966,86€

           Δ) Για τις ομάδες 2 και 4 που δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, ο 
διαγωνισμός  είναι  άγονος  για  τις  ομάδες  2  και  4  η  Οικονομική  Επιτροπή  θα 
αποφασίσει για τον τρόπο συνέχισης της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/16.
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Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 357/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4-12-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα,  Ιωάννης  Μουράτογλου,  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά (όπως αυτή συγκροτήθηκε με 

την αριθμ. 321/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
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