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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 54/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα : «Πρόσκληση σε μειοδότη για αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στο 

έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ, 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. 21543/22-10-2021 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 
 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    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  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος      

 

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

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ.Η.Χατζηγιάννης), που έχει ως 

εξής:  

«..Ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (Α.Σ. 182010) διεξήχθη στις 28/10/2021 μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την επιτροπή διεξαγωγής 

διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 524/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής και συντάχθηκε το από 11-10-2021 πρακτικό-1 ως κάτωθι: 
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«..Πρακτικό – 1 Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

Επιλογής Αναδόχου για την Κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

Στην Πρέβεζα, την 28/10/2021 και ώρα 9.30 πμ, η Επιτροπή Διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με 

τίτλο«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 

306.451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.) η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 524/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζαςκαι αποτελείται από τους: 

1) ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ, ως πρόεδρος 

2) ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ, ως μέλος 

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ, ως μέλος 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν στην Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός αριθμός: 182010) με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας για την κατασκευή του παραπάνω έργου, καθώς και 

την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α  Επωνυμία Προσφέροντα  Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς 

1 Κ/Ξ   ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ 

20/09/2021 19:12:47 

2 Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΝΤΖΟΪΔΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

20/09/2021 22:04:40 

3 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΪΚΑΣ - ΖΩΤΟΣ 21/09/2021 09:34:00 

4 ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

21/09/2021 09:44:35 

Την προκαθορισμένη ώρα η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και παρήχθη ο παρακάτω πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά 

μειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Μέση Έκπτωση 

Ποσοστό 

1 228920 Κ/Ξ   ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ 

42,52 % 

2 228929 ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

21,05 % 

3 228866 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΪΚΑΣ - ΖΩΤΟΣ 18,67 % 

4 228765 Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΝΤΖΟΪΔΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

14,53 % 

Στην συνέχεια στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» αναρτήθηκε 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν 

γνώση οι προσφέροντες.  
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής 

μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το 

υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 

του Ν.4412/2016 και διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν ομαλές.  

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν με την ηλεκτρονική προσφορά τους 

εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., οι οποίες φέρουν προηγμένη 

ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή,  εκτός από τον 

οικονομικό φορέα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΪΚΑΣ – ΖΩΤΟΣ που προσκόμισε εγγυητική επιστολή της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την οποία απέστειλε και εντύπως, εμπρόθεσμα στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

Την ίδια ημέρα η Επιτροπή Διαγωνισμού ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 

24.2 & 24.3 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, 

και διαπίστωσε τα παρακάτω:  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Πληρότητα δικαιολογητικών 

συμμετοχής (με βάση την 

αρ. 17141/24-08-

2021διακήρυξη) 

1 Κ/Ξ   ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ 

Παραδεκτή προσφορά 

2 ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Παραδεκτή προσφορά 

3 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΪΚΑΣ – ΖΩΤΟΣ Παραδεκτή προσφορά 

4 Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – 

ΝΤΖΟΪΔΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Παραδεκτή προσφορά 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πρακτικού-1, ήλεγξε και 

επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής συγκεντρώνοντας τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις  από τους εκδότες αυτών (ΤΜΕΔΕ) καθώς και την αρ.311361-1/8-10-

2021 βεβαίωση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα να γίνουν δεκτές οι 

προσφορές των οικονομικών φορέων σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί κατά σειρά 

μειοδοσίας. 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Μέση 

ΈκπτωσηΠοσοστό 

1 228920 Κ/Ξ   ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ 

42,52 % 

2 228929 ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

21,05 % 

3 228866 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΪΚΑΣ - ΖΩΤΟΣ 18,67 % 

4 228765 Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΝΤΖΟΪΔΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

14,53 % 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το έργο της,  

υποβάλλει για έγκριση το παρόν Πρακτικό 1 στην Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται την ανάδειξη 
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ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ/Ξ   ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. 

ΤΣΙΡΩΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ» με ποσό προσφοράς 176.155,46€ (χωρίς 

Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση Εμ=42,52%, διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής 

του έργου του θέματος, καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού 

σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη. (ΑΔΑΜ:21PROC009113143) 

Αναλυτικά η προσφορά :  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    129.105,27€ 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             23.238,95€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  22.851,63€ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                     959,61€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ              176.155,46€ χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ 

Το παρόν Πρακτικό-1 εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή του 

έργου το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 

υποσυστήματος προς έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 (η) του άρθρου 4 της αρ. 

17141/24-08-2021διακήρυξης.  

Πρέβεζα,   11 /10 /2021    Η Επιτροπή Διαγωνισμού ….» 

 

 Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και την παρ 4.1 (η) του άρθρο 4 της διακήρυξη του 

έργου, η επιτροπή διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού Πρακτικού-1 

με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, το οποίο υποβάλει ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας 

«επικοινωνία» του υποσυστήματος προς έγκριση προς την ΟΕ, και εισηγείται την ανάθεση της 

σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016: «… 1.Όταν οι προσφορές φαίνονται 

ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές 

απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 

στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η 

προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής……..» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 προστέθηκε παρ. 5α στο άρθρο 88 του 

Ν.4412/2016, κατά την οποία, ειδικά:  «….5α. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές 

προσφορές, σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και 

εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του 

συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν…..». 

  

Η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωση Εμ=42,52% υπερβαίνει το ποσοστό 

του 10% από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που είναι 

24,19% και επομένως τεκμαίρετε ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, οπότε στην περίπτωση 

αυτή είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή η πρόσκληση προς στον διαγωνιζόμενο για 

αιτιολόγηση της προσφοράς του εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 88 του Ν.4412/2016). 

 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκ/μένης 

Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του N. 4555/2018 «Πρόγραμμα «Κλεισθένης  Ι». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
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λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων». 

7. Την αρ. πρ. 760/24-03-2021 απόφαση ένταξης της πράξης. 

8. Το αρ. πρ. 2068/06-08-2021 έγγραφό της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την αρ. 503/2021 απόφαση ΟΕ περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης του έργου. 

10. Την αρ. πρ. 17141/24-8-2021 διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ:21PROC009113143). 

11. Την αρ. 524/2021 απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

12. Τον από 28-9-2021 ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ που 

κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες, όπως αυτός παρήχθη από το υποσύστημα.  

13. Το από 11/10/2021 Πρακτικό-1 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την αποστολή πρόσκλησης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016 προς 

τον διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωση Εμ=42,52% για αιτιολόγηση 

της προσφοράς του για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της....…». 

                             

 

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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 εισήγηση της υπηρεσίας 

• 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) 

 

Εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016 

προς τον διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωση Εμ=42,52% για αιτιολόγηση της 

προσφοράς του για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της. 

 

      Ο κ. Κορωναίος δήλωσε παρών. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  636/2021. 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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