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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αγ. Στέφανος    16/02/2023 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθ. πρωτ  :    4966 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ      

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ –Τ.Κ. 145 65 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου Φωτεινή    

ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630                                                                                                                                                

       

 

ΠΡΟΣ 

τον Πρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικού  Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο για 

την Προμήθεια Υπηρεσίας καθαρισμού Οικοπέδων & Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία 

και Υπηρεσιών Καθαρισμού – Απομάκρυνση Φυσικής Βλάστησης ( Υλοτομίες ) και Καλαθοφόρου 
Αυτοκινήτου συνολικού προϋπολογισμού 689.502,00€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24%  
και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την 

παρ.4 του άρθρου 209 , όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

2. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

3. Την αριθ. πρωτ. 3858/31639/13-10-2022  (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) Απόφαση Δήμαρχου περί 

ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

4. Την υπ’ αριθ. 49/2022  μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος  που ενσωματώθηκε στα 
παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης. 

5. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της προμήθειας , το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ011620551    2022-
11-17 

6. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ011659548  

2022-11-23 & 22REQ011659536   2022-11-23 

7. Την υπ’αριθ. 630/13-12-2022 ΑΔΑ 6ΝΗΖΩ93-ΑΤ0 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,   
με  την  οποία εγκρίθηκε: α) η  υπ’ αριθ. 49/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και β) οι 
επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης της ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό 

τρόπο και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισμού                          

8. Την υπ’ αριθ. 4783/40904/28-12-2022  22PROC011919317   2022-12-29   διακήρυξη. 

9. Το από 15-2-2023 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 630/13-12-2023 6ΝΗΖΩ93-ΑΤ0 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο :  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι: 
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος) 
 
Βενιέρης Κωνσταντίνος 
 

2. Τακτικό Μέλος Ραμπαούνης Ιωάννης 

3. 
Αναπληρωματικό Μέλος  
(Λόγω αιτιολογημένης απουσίας του 
τακτικού μέλους) 

Ελεκίδης Γιώργος 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 4783/40904/28.11.2022 διακήρυξη του Δήμου Διονύσου για την ανάδειξη 
προμηθευτή για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων & Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία και Υπηρεσιών 
Καθαρισμού – Απομάκρυνση Φυσικής Βλάστησης (Υλοτομίες) και Καλαθοφόρου Αυτοκινήτου», την υπ’ αριθμ. 49/2022 Μελέτη της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει ότι ο 
διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και έχει λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 179912.  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 6.2.2023 και ώρα 15:00πμ και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 10.2.2023 και ώρα 10:00πμ. 
 
Η Επιτροπή, για να κάνει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 179912 και διαπίστωσε 
ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό οι εξής προσφορές από τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:  
 

α/α Οικονομικός Φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

1. ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 05/02/2023 23:30:57 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 06/02/2023 13:39:55 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι και αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών.  
 
Στη συνέχεια, τα Μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, 
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
 
Σύμφωνα με την παρ. 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».   
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές έχουν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω 
αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος και επιπλέον αριθμό πρωτοκόλλου για την έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών, 
που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4050/2014, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ως κάτωθι: 

α/α Οικονομικός Φορέας Α/Α  Προσφοράς Συστήματος Αριθ. Πρωτ. Έντυπης Υποβολής  

1 ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
 

322526 
3952/7.2.2023 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

321617 
 

4110/8.2.2023 

Κατόπιν, η Επιτροπή έλεγξε τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών που κατέθεσαν οι ανωτέρω συμμετέχοντες οικονομικοί 
φορείς και συγκεκριμένα  

 για την εταιρεία ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έστειλε μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 10.2.2023 και ώρα 10:47 
π.μ. στην τράπεζα ALPHA BANK για τον έλεγχο γνησιότητας (ισχύος) της εγγυητικής επιστολής με μοναδικό αριθμό 1319284, 
και 
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 για την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έλεγξε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://validate.tmede.gr/#/ την 
εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ με αρ. e-168083 και έλαβε άμεση απάντηση με Α/Α V/156528/10.2.2023 ότι η εγγυητική τυγχάνει 
έγκυρη.  

 
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή της σε αναμονή απάντησης της ALPHA BANK. 
 
2η Συνεδρίαση: Τρίτη 14.2.2023 09.00 π.μ. 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 14/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή του ανωτέρω Διαγωνισμού 
προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 
Από την ηλεκτρονική αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι  

1. η εταιρεία ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ συμμετέχει για το Τμήμα Γ “Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για κλάδεμα και κοπή 
υψηλών δένδρων)“, και 

2. η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ συμμετέχει για όλα τα Τμήματα του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα για το: 

 Τμήμα Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός Οικοπέδων – Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία»,  

 Τμήμα Β: «Καθαρισμοί – Υλοτομίες Δ.Ε. Διονύσου», και  

 Τμήμα Γ “Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για κλάδεμα και κοπή υψηλών δένδρων)“   
Κατόπιν, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών που κατέθεσαν οι ανωτέρω 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς και συγκεκριμένα για την εταιρεία ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ελήφθη απάντηση της 
ALPHA BANK με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 10.2.2023 ώρα 12:31 μ.μ., ότι η εγγυητική τυγχάνει έγκυρη (ως απάντηση στο 
ερώτημα της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 10.2.2023). 

Σημειώνεται ότι για την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ η Επιτροπή είχε ελέγξει και επιβεβαιώσει τη γνησιότητα της 
εγγυητικής επιστολής της στις 10.2.2023 ως προαναφέρθη. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε, με τον έλεγχο που διενήργησε, ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες υπέβαλαν τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε 
έντυπη μορφή, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών του διαγωνισμού εμπρόθεσμα. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα ΕΕΕΣ των συμμετεχόντων είναι πλήρη, έλεγξε τις τεχνικές προσφορές και 
προχώρησε στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή κάνει δεκτούς και τους δύο ανωτέρω συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς προκειμένου για 
τον έλεγχο της υποβληθείσας οικονομικής τους προσφοράς. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της διακήρυξης και οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές 
ανά τμήμα προϋπολογισμού και συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. 

A/A ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΧΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (€) 

      

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ 
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

1 
Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός 
Οικοπέδων – Κοινόχρηστων 
Χώρων για Πυροπροστασία» 

237.435,20 228.346,00 
ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 
Β: «Καθαρισμοί – Υλοτομίες 
Δ.Ε. Διονύσου 

360.840,00 351.143,20 
ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 
Γ «Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για 
κλάδεμα και κοπή υψηλών 
δένδρων)» 

91.226,80 91.226,80 85.602,16 

Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προτείνει προς την Αναθέτουσα Αρχή την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων 
ως εξής: 

A/A ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ  

    
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

1 
Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός Οικοπέδων – 
Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία» 

228.346,00 - 

2 Β: «Καθαρισμοί – Υλοτομίες Δ.Ε. Διονύσου» 351.143,20 - 

3 
Γ «Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για κλάδεμα και κοπή 
υψηλών δένδρων)» 

- 85.602,16 

Αναλυτικά η Επιτροπή του Διαγωνισμού προτείνει προς την Αναθέτουσα Αρχή την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων ως εξής:  

Για το Τμήμα  Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός Οικοπέδων – Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία» την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με συνολικό ποσό  228.346,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
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Για το Τμήμα  Β: «Καθαρισμοί – Υλοτομίες Δ.Ε. Διονύσου» την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με συνολικό ποσό  
351.143,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Για το Τμήμα  Γ: «Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για κλάδεμα και κοπή υψηλών δένδρων)» την εταιρεία «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» με συνολικό ποσό  85.602,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών 
εταιρειών, όπως εκτυπώθηκαν από το σύστημα. 

 
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για: 

 
1.- Την έγκριση του από 15/2/2023 πρακτικού Νο1  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του Διαγωνισμού. 

2.- Την ανακήρυξη της  εταιρίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  , ΑΦΜ  999826258, 
Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ , Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5 , ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΚ 145 75 , chkiri@otenet.gr  ως προσωρινός 
ανάδοχος για τo Τμήμα  Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός Οικοπέδων – Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία» με συνολικό ποσό  228.346,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3.- Την ανακήρυξη της  εταιρίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  , ΑΦΜ  999826258, 

Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ , Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5 , ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΚ 145 75 , chkiri@otenet.gr ως προσωρινός 

ανάδοχος για τo Τμήμα Β : «Καθαρισμοί – Υλοτομίες Δ.Ε. Διονύσου» με συνολικό ποσό  
351.143,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

4.-  Την ανακήρυξη της  εταιρίας «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»  , ΑΦΜ  12693906, 
Δ.Ο.Υ Ν. ΙΩΝΙΑΣ , ΓΡΑΜΜΟΥ 11& ΒΕΙΚΟΥ 4 , ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΚ 14122 , 
magou_sapfo@hotmail.com  ως προσωρινός ανάδοχος για τo Τμήμα  Γ: «Υπηρεσία Καλαθοφόρου 
(για κλάδεμα και κοπή υψηλών δένδρων)» με συνολικό ποσό  85.602,16€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%. 

 

 

 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
 

Συνημμένα:  
1) Το πρακτικό Νο 1  

  
 
Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Προμηθειών 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

              ΜΕΔ  

              Ο Αντιδήμαρχος  
  Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών     

Εφαρμογών &  Φιλοζωίας  
    
            Ιωάννης Τσουδερός 

   

mailto:chkiri@otenet.gr
mailto:chkiri@otenet.gr
mailto:magou_sapfo@hotmail.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άγιος Στέφανος, 15.2.2023   

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

Δ/νση: Πεντζερίδη 3 
14565 Άγ. Στέφανος  
Τηλ.: 2132030600   
   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο1 
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΝΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ) ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 689.502,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  
 
 
1η Συνεδρίαση: Παρασκευή 10.2.2023 10.00 π.μ. 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 10/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που 
συστήθηκε σύμφωνα με την 630/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να 
ελέγξει τα δικαιολογητικά των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθμ. 
4783/40904/28.12.2022 διακήρυξης του Δήμου Διονύσου, για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια Υπηρεσίας 
Καθαρισμού Οικοπέδων & Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία και Υπηρεσιών Καθαρισμού – Απομάκρυνση 
Φυσικής Βλάστησης (Υλοτομίες) και Καλαθοφόρου Αυτοκινήτου” του Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 
δαπάνης 689.502,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος) 
 
Βενιέρης Κωνσταντίνος 
 

2. Τακτικό Μέλος Ραμπαούνης Ιωάννης 

3. 
Αναπληρωματικό Μέλος  
(Λόγω αιτιολογημένης απουσίας του 
τακτικού μέλους) 

Ελεκίδης Γιώργος 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 4783/40904/28.11.2022 διακήρυξη του Δήμου Διονύσου για την 
ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων & Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία και Υπηρεσιών Καθαρισμού – Απομάκρυνση Φυσικής Βλάστησης (Υλοτομίες) και Καλαθοφόρου 
Αυτοκινήτου», την υπ’ αριθμ. 49/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει ότι ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης 
διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και έχει λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 179912.  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 6.2.2023 και ώρα 15:00πμ 
και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 10.2.2023 και ώρα 10:00πμ. 
 
Η Επιτροπή, για να κάνει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 179912 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό οι εξής προσφορές από τους 
κάτωθι οικονομικούς φορείς:  
 

α/α Οικονομικός Φορέας 
Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1. ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 05/02/2023 23:30:57 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 06/02/2023 13:39:55 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι και αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών.  
 
Στη συνέχεια, τα Μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
 
Σύμφωνα με την παρ. 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».   
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές έχουν λάβει από το σύστημα, τους 
παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος και επιπλέον αριθμό πρωτοκόλλου για την έντυπη υποβολή 
των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4050/2014, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ως 
κάτωθι: 
 

α/α Οικονομικός Φορέας 
Α/Α  Προσφοράς 

Συστήματος 
Αριθ. Πρωτ. Έντυπης Υποβολής  

1 ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
 

322526 
3952/7.2.2023 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

321617 
 

4110/8.2.2023 

 
Κατόπιν, η Επιτροπή έλεγξε τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών που κατέθεσαν οι ανωτέρω συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς και συγκεκριμένα  

 για την εταιρεία ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έστειλε μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 10.2.2023 
και ώρα 10:47 π.μ. στην τράπεζα ALPHA BANK για τον έλεγχο γνησιότητας (ισχύος) της εγγυητικής επιστολής με 
μοναδικό αριθμό 1319284, και 

 για την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έλεγξε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
https://validate.tmede.gr/#/ την εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ με αρ. e-168083 και έλαβε άμεση απάντηση με Α/Α 
V/156528/10.2.2023 ότι η εγγυητική τυγχάνει έγκυρη.  

 
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή της σε αναμονή απάντησης της ALPHA BANK. 
 
2η Συνεδρίαση: Τρίτη 14.2.2023 09.00 π.μ. 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 14/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή του ανωτέρω 
Διαγωνισμού προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων. 
 

Από την ηλεκτρονική αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι  

3. η εταιρεία ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ συμμετέχει για το Τμήμα Γ “Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για κλάδεμα 
και κοπή υψηλών δένδρων)“, και 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!fGdvauT1ZOInOYcIR3TmcA%7D&bid_number=%7B!!.QqOM6naW3vgnFHAAQS4yA%7D&_ti=890392596&oapc=9&oas=nFMuOA_DS-4JYgi_98858g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!fGdvauT1ZOInOYcIR3TmcA%7D&bid_number=%7B!!.QqOM6naW3vgnFHAAQS4yA%7D&_ti=890392596&oapc=9&oas=nFMuOA_DS-4JYgi_98858g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!fGdvauT1ZOInOYcIR3TmcA%7D&bid_number=%7B!!YyYG0aA-CK3EqnHagA4x9g%7D&_ti=890392596&oapc=9&oas=F0W1WQcDQ9MkHMp7CA_GVQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!fGdvauT1ZOInOYcIR3TmcA%7D&bid_number=%7B!!YyYG0aA-CK3EqnHagA4x9g%7D&_ti=890392596&oapc=9&oas=F0W1WQcDQ9MkHMp7CA_GVQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
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4. η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ συμμετέχει για όλα τα Τμήματα του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα για 
το: 

 Τμήμα Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός Οικοπέδων – Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία»,  

 Τμήμα Β: «Καθαρισμοί – Υλοτομίες Δ.Ε. Διονύσου», και  

 Τμήμα Γ “Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για κλάδεμα και κοπή υψηλών δένδρων)“   
 

Κατόπιν, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών που κατέθεσαν οι ανωτέρω 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς και συγκεκριμένα για την εταιρεία ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ελήφθη 
απάντηση της ALPHA BANK με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 10.2.2023 ώρα 12:31 μ.μ., ότι η εγγυητική τυγχάνει 
έγκυρη (ως απάντηση στο ερώτημα της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 10.2.2023). 

 

Σημειώνεται ότι για την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ η Επιτροπή είχε ελέγξει και επιβεβαιώσει τη 
γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής της στις 10.2.2023 ως προαναφέρθη. 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε, με τον έλεγχο που διενήργησε, ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες υπέβαλαν τόσο σε 
ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη μορφή, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών του διαγωνισμού 
εμπρόθεσμα. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα ΕΕΕΣ των συμμετεχόντων είναι πλήρη, έλεγξε τις τεχνικές 
προσφορές και προχώρησε στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή κάνει δεκτούς και τους δύο ανωτέρω συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
προκειμένου για τον έλεγχο της υποβληθείσας οικονομικής τους προσφοράς. 

 

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της διακήρυξης και οι υποβληθείσες οικονομικές 
προσφορές ανά τμήμα προϋπολογισμού και συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. 

 

A/A ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (€) 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΧΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (€) 

      

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ 
ΤΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

1 
Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός 
Οικοπέδων – Κοινόχρηστων 
Χώρων για Πυροπροστασία» 

237.435,20 228.346,00 
ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 
Β: «Καθαρισμοί – Υλοτομίες Δ.Ε. 
Διονύσου 

360.840,00 351.143,20 
ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 
Γ «Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για 
κλάδεμα και κοπή υψηλών 
δένδρων)» 

91.226,80 91.226,80 85.602,16 

 

Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προτείνει προς την Αναθέτουσα Αρχή την ανακήρυξη 
προσωρινών αναδόχων ως εξής: 

 

A/A ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ  

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25491&tradingPartnerId=37458&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1017959442&oapc=11&oas=8zYtf35_DXX4VcD3BqOShg..


Σελίδα 8 από 8 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ 

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

1 

Α: «Χλοοκοπή – 
Καθαρισμός Οικοπέδων – 
Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία» 

228.346,00 - 

2 
Β: «Καθαρισμοί – 
Υλοτομίες Δ.Ε. Διονύσου» 

351.143,20 - 

3 

Γ «Υπηρεσία 
Καλαθοφόρου (για 
κλάδεμα και κοπή 
υψηλών δένδρων)» 

- 85.602,16 

 

Αναλυτικά η Επιτροπή του Διαγωνισμού προτείνει προς την Αναθέτουσα Αρχή την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων 
ως εξής:  

 

Για το Τμήμα  Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός Οικοπέδων – Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία» την εταιρεία 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με συνολικό ποσό  228.346,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Για το Τμήμα  Β: «Καθαρισμοί – Υλοτομίες Δ.Ε. Διονύσου» την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με 
συνολικό ποσό  351.143,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Για το Τμήμα  Γ: «Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για κλάδεμα και κοπή υψηλών δένδρων)» την εταιρεία «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ 
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» με συνολικό ποσό  85.602,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού οι οικονομικές προσφορές των 
συμμετεχουσών εταιρειών, όπως εκτυπώθηκαν από το σύστημα. 
 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

1) Βενιέρης Κωνσταντίνος 
 

2) Ραμπαούνης Ιωάννης 3) Ελεκίδης Γιώργος 

 

 

 


