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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 51/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα «Έγκριση πρακτικών  Ν.2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και 

Τεχνικών προσφορών) και  Ν.3 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα 

του σταδίου "ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ" του Δήμου Πρέβεζας». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 20106/01-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος   

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 2.  Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος     

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Π.Σταματέλος), που έχει ως εξής:  

 

«….Σας αποστέλλουμε τα  πρακτικά Ν.2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών 

προσφορών) και  Ν.3 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  για την προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου "ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 

ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ" του Δήμου Πρέβεζας.  

Τα  ανωτέρω πρακτικά εστάλησαν από την  Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού  και αξιολόγησης των προσφορών κ. Κολέτσου Ζαχαρένια  μέσω της 

λειτουργικότητας της « ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » της  διαδικτυακής πύλης www.promitheous.gov.gr  

του ΕΣΗΔΗΣ την 04-10-2021 ημέρα Δευτέρα  προκειμένου να εγκριθούν    από  την Οικονομική 

Επιτροπή. 

    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

http://www.promitheous.gov.gr/
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ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο Νο2 

 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών  του διαγωνισμού που 

αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

<ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 
 
Στην Πρέβεζα σήμερα την 01/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου Αθανασία Τσουμελέκα, του Δήμου Πρέβεζας» με 
αριθμό Διακήρυξης 17330/30.08.2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 136644 αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009127261 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Κολέτσου Ζαχαρένια, Πρόεδρος  
2) Πρασσά Ιφιγένεια, Μέλος 
3) Σταύρακας Ανδρέας, Μέλος 
 
 
1. Την  22/09/2021 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 
διαγωνιζομένων και στον έλεγχο των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, και το αποτέλεσμα της 
ανωτέρω διαδικασίας καταχωρήθηκε στο υπ αριθμ. 1 πρακτικό αποσφράγιση και αξιολόγησης 
προσφορών. Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την 579/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
2. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών της προσφέρουσας “HELLASOD A.E.”, της οποίας η προσφορά κρίθηκε 
αποδεκτή. 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 
συστήματος 

Αρ. 
Πρωτοκόλλου 

1 HELLASOD A.E. 238284 18979/17.09.21 
 
 
3. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλλε ο ανωτέρω συμμετέχων οικονομικός φορέας 

τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως και κατέγραψε αυτά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 

1 Ε.Ε.Ε.Σ. Χ Χ 

2 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Χ Χ 
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3 Υ.Δ. ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Χ Χ 

4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Χ  

5 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Χ Χ 

6 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

Χ Χ 

7 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ & 

ΕΚΠΡ/ΣΗΣ 
Χ Χ 

8 ISO 14001,9001,45001 X Χ 

9 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
X  

   10 Υ.Δ. X  

11 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ-

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ Α.Ε. 

Χ 

Χ 

12 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 

HELLASODA.E 
Χ 

Χ 

13 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Χ 

Χ 

14 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ 

Χ 

Χ 

15 

ΤΑΥΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Χ 

Χ 

16 

ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΦΥΤΩΡΙΑΚΏΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Χ 

Χ 

17 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χ 

Χ 

18 

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ-

ΦΥΤΡΩΤΗΚΟΤΗΤΑ 

ΨΥΧΡΟΦΙΛΟΥ 

Χ 

Χ 

19 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΨΥΧΡΟΦΥΛΛΟΥ 

ΜΙΓΜΑΤΟΣ 

Χ 

Χ 

 
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, από τον αναλυτικό έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλε ο συμμετέχων οικονομικός 

φορέας τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως, διαπίστωσε ότι η προσφορά της :«HELLASOD A.E» 

είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.  

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
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1. την υπ’ αριθ. 17330/30.08.202121 (PROC009127261) Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την με αρ. πρωτ.8868/27.04.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008540892, ΑΔΑ: 658ΔΩΞΧ-ΒΔΗ)  απόφαση  
ανάληψης υποχρέωσης 

5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 281. 
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 
Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος, καθώς είναι σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 
1 HELLASOD A.E. 238284 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

1) Κολέτσου Ζαχαρένια, Πρόεδρος  
 
 

2) Πρασσά Ιφιγένεια, Μέλος 
 
 

3)  Σταύρακας Ανδρέας, Μέλος 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο Νο3 

 

Αξιολόγησης οικονομικών  προσφορών  του διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ <ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 
 
Στην Πρέβεζα σήμερα την 04/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
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«Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου Αθανασία Τσουμελέκα, του Δήμου 
Πρέβεζας» με αριθμό Διακήρυξης 17330/30.08.2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 136644 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009127261. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Κολέτσου Ζαχαρένια, Πρόεδρος  
2) Πρασσά Ιφιγένεια, Μέλος 
3) Σταύρακας Ανδρέας, Μέλος 
 
 
1. Την  22/09/2021 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 
διαγωνιζομένων και στον έλεγχο των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, και το αποτέλεσμα της 
ανωτέρω διαδικασίας καταχωρήθηκε στο υπ αριθμ. 1 πρακτικό αποσφράγιση και αξιολόγησης 
προσφορών. Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την 579/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
2. Την 01/10/2021, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση του φάκελου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική προσφορά» Στη συνέχεια καταχώρισε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο υπ΄ αριθ. 2 πρακτικό και αξιολόγησης προσφορών. 
 
3. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του 
προσφέροντος, του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά. 
 
4. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει ως εξής: 
 

Α/Α Επωνυμία Αριθμός 
συστήματος 

Αρ. 
Πρωτοκόλλου 

1 HELLASOD A.E. 238284 18979/17.09.21 
 
 
Η μοναδική υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης. 

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 17330/30.08.202121 (PROC009127261) Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την με αρ. πρωτ.8868/27.04.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008540892, ΑΔΑ: 658ΔΩΞΧ-ΒΔΗ)  απόφαση  
ανάληψης υποχρέωσης 

5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 281. 
 
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 
 
Την ανάδειξη του «HELLASOD A.E.» ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση 
φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου Αθανασία Τσουμελέκα, του Δήμου Πρέβεζας» γιατί η προσφορά 

ΑΔΑ: 6ΤΖΤΩΞΧ-ΩΧ6



του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η 
προσφερόμενη τιμή, με ποσοστό έκπτωσης 2% επί της αρχικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, είναι κατ 
αντιστοιχία παρόμοια με τις προσφερόμενες τιμές σε διαγωνισμούς άλλων φορέων και κρίνεται 
συμφέρουσα για το Δήμο. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1) Κολέτσου Ζαχαρένια, Πρόεδρος  
 
 

2) Πρασσά Ιφιγένεια, Μέλος 
 
 

3)  Σταύρακας Ανδρέας, Μέλος..…». 
                             

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την 579/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ ΨΟΟ5ΩΞΧ-ΜΗΡ) 

• την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

1. Εγκρίνει το  Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο Νο 2  Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών  του διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ <ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

 

2. Αποδέχεται την προσφορά που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος, καθώς είναι σύμφωνη 

με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την εισήγηση τη 

επιτροπής διαγωνισμού : 

 
Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 
1 HELLASOD A.E. 238284 

 
 

3. Εγκρίνει το  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Νο 3 Αξιολόγησης οικονομικών  προσφορών  του διαγωνισμού 

που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

<ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

 

4. Κηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα 

του σταδίου Αθανασία Τσουμελέκα, του Δήμου Πρέβεζας», τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία HELLASOD A.E., με ΑΦΜ 099226444, διεύθυνση ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ  ηλ. 

ταχ/μείo info@hellasod.gr , τηλ. 2268041430, με ποσό προσφοράς 149.937,45€ με ΦΠΑ 

24 % (120.917,30€ χωρίς ΦΠΑ), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η προσφερόμενη τιμή, με ποσοστό 

έκπτωσης 2% επί της αρχικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, είναι κατ’ αντιστοιχία παρόμοια 

mailto:info@hellasod.gr
ΑΔΑ: 6ΤΖΤΩΞΧ-ΩΧ6



με τις προσφερόμενες τιμές σε διαγωνισμούς άλλων φορέων και κρίνεται συμφέρουσα για 

το Δήμο. 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  605/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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