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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/24-05-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 79/2022
Θέμα 9ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού - ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση του πρασίνου
των κοινοχρήστων χώρων και χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου
Ηράκλειας».
Σήμερα την 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.5270/20-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπή, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Κοινότητας Κοίμησης, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας
Σκοτούσσας και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 7:
Παρόντες οι :

1
2
3
4
5

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Ανέστης
Αθανάσιος
Ελευθέριος
Στέφανος

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Σταυρακάρας
Στοΐλας
Χατζηϊωαννίδης

Αθανάσιος
Σωτήριος
Άγγελος
Κων/νος
Κων/νος

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

6 Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης
Ιωάννης
Μέλος
7 Ιωάννης
Αβραμίδης
Ιωάννης
Μέλος
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί ως κατεπείγον το
θέμα «Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής και Τεύχη
Δημοπράτησης για το Έργο ¨Δημιουργική Επανάχρηση του Δημοτικού Σχολείου
Χρυσοχωράφων¨», ως κατεπείγον», το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα, αφού
έκρινε ότι είναι κατεπείγον.
Πριν τη συζήτηση του έκτου (6ου) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης και επέστρεψε πριν την έναρξη της συζήτησης του έβδομου (7ου) θέματος.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του ένατου θέματος, ανέφερε
ότι ετέθη υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αρ.5060/17-05-2022 έγγραφο
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Υπηρεσιών και Εργασιών του Δήμου
Ηράκλειας για την υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και
χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας» καθώς επίσης και το πρακτικό
της τα οποία έχουν ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. 3/16-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών, που αφορά την υπ’ αριθμ. 2608/17-03-2022 διακήρυξη
του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση του
πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του
Δήμου Ηράκλειας».
Παρακαλούμε για την άμεση λήψη απόφασή σας
και
3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Υπηρεσιών
Στην Ηράκλεια σήμερα την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηράκλειας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 268/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των
κοινοχρήστων χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας»
(Αριθμ. Διακήρυξης 2608/17-03-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.157166 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010220433 2022-03-17.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Σιάρκου Ζωή , Πρόεδρος
2. Φέτκος Σταύρος , Μέλος
3. Ράπτου Μαρία, Μέλος
1. Με το υπ’ αριθ.2/2022 πρακτικό της, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του
Σμυρίδη Νικόλαου του Γεωργίου ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 53/2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής.
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2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον Σμυρίδη Νικόλαο του Γεωργίου, μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της εν λόγω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής .
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω
παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων
με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της
διακήρυξης και εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το
αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, με παραλήπτη την
Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη
μορφή.
3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον
προσωρινό ανάδοχο την 03-05-2022. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 1205-2022 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν
εμπρόθεσμη.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά μέσω της «Επικοινωνίας».
5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον
υπ’ αριθ. 4953/13-05-2022 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται
στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή,
κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι
εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών
που υποβλήθηκαν.
6. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε
έντυπη μορφή διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.6.2 της διακήρυξης Β.1. (β) (ii) & (iii) δικαιολογητικά και συγκεκριμένα :
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικούς
ασφάλισης ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από
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e-ΕΦΚΑ για τον ίδιο (Σμυρίδη Νικόλαο του Γεωργίου) καθώς και για το προσωπικό που δήλωσε
ότι απασχολεί στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Ως εκ τούτου και έχοντας υπόψη το άρθρο 3.2 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο αν δεν
προσκομισθούν τα απαραίτητα με βάση τη διακήρυξη δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να
προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να
παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν, απεστάλη η με αριθμ. πρωτ.
5018/16-05-2022 πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Ο προσωρινός ανάδοχος Σμυρίδης Νικόλαος του Γεωργίου υπέβαλλε εμπρόθεσμα (16-052022) και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
τα παραπάνω απαιτούμενα
δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν .
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1. την υπ’ αριθ. 2608/17-03-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου με ΑΔΑΜ
22PROC010220433 2022-03-17
2. τις διατάξεις ν. 4412/2016
3. την υπ’ αριθ. 53/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία
αναδείχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας.
4. την υπ’ αριθ. 4369/03-05-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών
5. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος
6. την υπ’αριθ. 5018/16-05-2022 Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών
δικαιολογητικών
7. την εμπρόθεσμη υποβολή (16-05-2022) των ελλειπόντων δικαιολογητικών από τον
προσωρινό ανάδοχο
προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή :
Την κατακύρωση του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση του πρασίνου των
κοινοχρήστων χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου
Ηράκλειας» στην εταιρεία «ΣΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 045199942» γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης δικαιολογητικά .
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό σε τρία
αντίτυπα, ένα εκ των οποίων θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ηράκλειας».
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα πρακτικά για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.53/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία
έχει ως εξής:
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«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/20-04-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 53/2022
Θέμα 6ο Έγκριση ή μη των Πρακτικών (1ου και 2ου) του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και χλοοτάπητα
των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας».
Σήμερα την 20η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.4830/2021 και ύστερα από την με αρ. 3906/15-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της,
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους και στη Γενική Γραμματέα
του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε
σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 6:
Συμμετέχοντες οι :

Μη συμμετέχοντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Ανέστης
Ελευθέριος
Στέφανος

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Στοΐλας
Χατζηϊωαννίδης

Αθανάσιος
Σωτήριος
Κων/νος
Κων/νος

Αθανάσιος Σταυρακάρας
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Ο οποίος δεν συμμετείχε
αν και κλήθηκε νόμιμα
Μέλος
Μέλος

5 Κλεάνθης

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

6 Ιωάννης

Αβραμίδης

Ιωάννης

Μέλος

1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα, Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του έβδομου θέματος αποσυνδέθηκε ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος, ανέφερε
ότι ετέθη υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ’ αρ.3728/12-04-2022 εισήγηση
της Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Υπηρεσιών και
Εργασιών του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2022 για την έγκριση ή μη των Πρακτικών του
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων
χώρων και χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας», η οποία έχει ως
εξής:
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«Σας διαβιβάζουμε τα υπ’ αριθμ 1/07-04-2022 & 2/12-04-2022 πρακτικά της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών, που αφορούν την υπ’ αριθμ. 2608/1703-2022 διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Συντήρηση του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων
ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας».
Παρακαλούμε για την άμεση λήψη απόφασή σας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και το από
07-04-2022 και 12-04-2022 Πρακτικά (1ο και 2ο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Αξιολόγησης Υπηρεσιών και Εργασιών του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2022 για την
υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και χλοοτάπητα των γηπέδων
ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας», τα οποία έχουν ως εξής:
«1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Υπηρεσιών
Στην Ηράκλεια σήμερα την 7η Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηράκλειας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 268/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των
κοινοχρήστων χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας»
(Αριθμ. Διακήρυξης 2608/17-03-2022) , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 157166 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010220433 2022-03-17.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Σιάρκου Ζωή , Πρόεδρος
2. Φέτκος Σταύρος , Μέλος
3. Ράπτου Μαρία, Μέλος
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 0104-2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 07-04-2022 και ώρα
10.00 π.μ.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1.Την διακήρυξη 2608/17-03-2022 του Δήμου Ηράκλειας με ΑΔΑΜ 22PROC010220433 202203-17.
2. Τις διατάξεις ν. 4412/2016
3.Τις υποβληθείσες προσφορές .
Η Επιτροπή προέβη στα εξής:
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 157166 και διαπίστωσε αφενός ότι ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι
είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
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διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου
να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και
«Οικονομικές προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο
περιεχόμενο τους.).
4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και
διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικής
έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε έντυπη εγγύηση
συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
του διαγωνισμού.
5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους φορείς που
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, που κατέθεσαν οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.
6. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:
Ονοματεπώνυμο

1.
2.
3.

ΣΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ZITAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς
31/03/2022
01/04/2022
01/04/2022

Ώρα
υποβολής
προσφοράς
15:43:09
14:00:08
11:29:27

7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς
αριθμούς συστήματος:
Α/Α
1.
2.
3.

Ονοματεπώνυμο
ΣΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ZITAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ

Αριθμός συστήματος
272751
273962
273319

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
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γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille),
ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά
που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι
οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α
1.
2.
3.

Ονοματεπώνυμο
ΣΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ZITAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ

Αριθμός πρωτοκόλλου
3334/04-04-2022
3357/04-04-2022
3435/05-04-2022

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως
από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες.
10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο
της υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικής Προσφοράς

Α/
α

1

2.

3.

Ονοματεπώνυμο

ΣΜΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΤΑΚΑΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ
Ι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
–
ΓΚΑΤΖΙΟΣ
Ι.
ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.

Ημερομηνία
Ηλεκτρονικής
υποβολής
προσφοράς

Ημερομηνία
Έντυπης
υποβολής
προσφοράς

Εγγυητική
επιστολή
συμμετοχής

Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
Σύμβασης
ΕΕΕΣ

Τεχνική
προσφορά
Συστήματος

Υπεύθυνη
Δήλωση

Εντός
προθεσμίας

Εντός
προθεσμίας

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Εντός
προθεσμίας

Εντός
προθεσμίας

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Εντός
προθεσμίας

Εντός
προθεσμίας

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Κατατέθηκε

Δεν
κατατέθηκ
ε

Κατατέθηκε
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Βάσει του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ δεν κατέθεσε την απαιτούμενη
με βάση το άρθρο 2.4.3.2. παρ. β της διακήρυξης Υπεύθυνη δήλωση της Τεχνικής Προσφοράς
Στη συνέχεια η Επιτροπή και έχοντας υπόψη το άρθρο 3.1.2.1 της διακήρυξης σύμφωνα με το
οποίο κατά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας
τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης απέστειλε ηλεκτρονικά την με αριθ. 3602/0804-2022 πρόσκληση προς την εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ με την οποία την καλεί να προσκομίσει την
απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση.
Η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ
υπέβαλλε εμπρόθεσμα (11-04-2022) και ηλεκτρονικά μέσω του
προγράμματος ΕΣΗΔΗΣ την Υπεύθυνη Δήλωση της Τεχνικής Προσφοράς της Διακήρυξης και
κατόπιν τούτου η Επιτροπή εισηγείται ως εξής:
Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω
στο παρόν πρακτικό:
Α/
Α
1
2
3.

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός συστήματος

ΣΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι.
ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.

272751
273962
273319

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται».
«2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Υπηρεσιών
Στην Ηράκλεια σήμερα την 12η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηράκλειας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 268/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων
χώρων και του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας» (Αριθμ.
Διακήρυξης 2608/17-03-2022) , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 157166 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010220433 2022-03-17.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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1. Σιάρκου Ζωή , Πρόεδρος
2. Φέτκος Σταύρος , Μέλος
3. Ράπτου Μαρία, Μέλος

1. Την 07/04/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του
φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική
προσφορά» των διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων
συμμετοχής, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο
υπ΄αριθ. 1/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.
2. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν
αποδεκτά.
3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά
σειρά μειοδοσίας, όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ
Πίνακας οικονομικής προσφοράς
Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης.
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι η εξής:

Α/Α

1.
2.
3.

Ονοματεπώνυμο

ΣΜΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ZITAKAT
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ

Ποσό οικονομικής
προσφοράς(χωρίς
ΦΠΑ)
97.874,56€

Ποσό οικονομικής
προσφοράς
( με ΦΠΑ 24%)
121.364,45€

104.876,04€

130.046,29€

109.572,66€

135.870,09€

Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του ΣΜΥΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,
η οποία ανέρχεται στο ποσό των 121.364,45€ (με ΦΠΑ).
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 2608/17-03-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου
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2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το υπ΄αριθ. 1/07-04-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
5. τις υπ’ αριθ. 36 &166 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του ΣΜΥΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως προσωρινού αναδόχου της
υπηρεσίας «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και του χλοοτάπητα των
γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
την υπ’ αρ. 3728/12-04-2022 εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
και Αξιολόγησης Υπηρεσιών και Εργασιών του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2022, από 07-042022 και 12-04-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης
Υπηρεσιών και Εργασιών του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2022 για την υπηρεσία «Συντήρηση
του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του
Δήμου Ηράκλειας» και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Την έγκριση των από 07-04-2022 και 12-04-2022 Πρακτικών του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των
κοινοχρήστων χώρων και χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου
Ηράκλειας», της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Υπηρεσιών και
Εργασιών του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2022.
2. Την ανάδειξη του κ. Σμυρίδη Νικολάου του Γεωργίου ως προσωρινού αναδόχου της
υπηρεσίας «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και χλοοτάπητα των
γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει
τη χαμηλότερη τιμή.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2022».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, το
υπ’ αρ.5060/17-05-2022 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης
Υπηρεσιών και Εργασιών του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2022, το από 16-05-2022 Πρακτικό
(3ο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Υπηρεσιών και Εργασιών του
Δήμου Ηράκλειας για την υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και
χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας», την υπ’ αρ.53/2022 Απόφαση
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της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
 Εγκρίνει τα από 16-05-2022 Πρακτικό (3ο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Αξιολόγησης Υπηρεσιών και Εργασιών του Δήμου Ηράκλειας για την υπηρεσία
«Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων και χλοοτάπητα των γηπέδων
ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας».
 Αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσία «Συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων
χώρων και χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Ηράκλειας» στον κ.
ΣΜΥΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
 Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παρ.
3.4 της υπ’ αρ. 2608/17-03-2022 Διακήρυξης Δημάρχου (ΑΔΑΜ:22PROC010220433
2022-03-17).
 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 79/2022.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:00.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 25-05-2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

