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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: :  Έγκριση πρακτικού Νο2  οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος Δημόσιου Ανοιχτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Καθαρισμού 
Οικοπέδων & Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία  και Υπηρεσιών Καθαρισμού – Απομάκρυνση 
Φυσικής Βλάστησης ( Υλοτομίες ) και Καλαθοφόρου Αυτοκινήτου ». 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Την υπ’ αριθ. 69/2023 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία εγκρίθηκε  το πρακτικό  Νο 1 

της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός  
Α) στην  εταιρεία  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , ΑΦΜ 999826258 ΔΥΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ , Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
5 , ΣΤΑΜΑΤΑ , ΤΚ  145 75   τα τμήματα Α. ΧΛΟΟΚΟΠΉ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ως προσωρινός ανάδοχος και μέχρι το ποσό των 228.346,00€   € συμπ/νου 

του αναλογούντος ΦΠΑ  &  Β. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ   και μέχρι το ποσό των 228.346,00€   € 

συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 Β)  στην εταιρεία ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ΑΦΜ 12693906, ΔΥΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ , ΓΡΑΜΜΟΥ 11 & 
ΒΕΙΚΟΥ 4 , ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ , ΤΚ  14122  ΤΟ ΤΜΉΜΑ Γ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ( ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ  

ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ) και μέχρι το ποσό των 85.602,16€   € συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 
2. Την από 24-2-2023 πρόσκληση  της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε 

μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού στο ΕΣΗΣΗΣ  να 

προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 

3. Την από 2-3-2023 κοινοποίηση μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού στο ΕΣΗΣΗΣ   των δικαιολογητικών κατακύρωσης  της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  

4. Την από 1-3-2023 κοινοποίηση μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού στο ΕΣΗΣΗΣ   των δικαιολογητικών κατακύρωσης  της εταιρείας ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 

5. Την από 7-3-2023 πρόσκληση  της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην εταιρεία ΜΑΓΟΥ 
ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού στο ΕΣΗΣΗΣ  να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος,  προβλεπόμενα από 

την διακήρυξη ελλειπόντα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 
6. Την από 17-3-2023 κοινοποίηση μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού στο ΕΣΗΣΗΣ   των ελλειπόντων  δικαιολογητικών κατακύρωσης  της εταιρείας ΜΑΓΟΥ 
ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 

7. Το από 20-3-2023 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο: 
 
‘’ 1η Συνεδρίαση: Τρίτη 7.3.2023 και ώρα 12.00 μ.μ. 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 7.3.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την 630/2022 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των οικονομικών φορέων 
που κρίθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι με την υπ’ αρ.  69/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως ακολούθως: 
o οικονομικός φορέας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα  Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός Οικοπέδων – Κοινόχρηστων Χώρων για 

Πυροπροστασία» και Τμήμα Β: «Καθαρισμοί – Υλοτομίες Δ.Ε. Διονύσου», και 
o οικονομικός φορέας «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» για το Τμήμα  Γ: «Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για κλάδεμα και κοπή υψηλών 

δένδρων)». 
 
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. Τακτικό Μέλος Ελένη Ντος Πάσσος 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ και διαπίστωσε τα εξής: 
o ο οικονομικός φορέας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατέθεσε πλήρη και ορθά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του 

άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της διακήρυξης, και πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2.2.9.2 Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7 της διακήρυξης, και 
o ο οικονομικός φορέας «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» κατέθεσε σειρά δικαιολογητικών τα οποία διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της διακήρυξης αλλά υπάρχουν και ελλείψεις για τις οποίες η Επιτροπή οφείλει 
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, («Άρθρο 102 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών» παρ. 2 «Αν δεν προσκομισθούν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 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, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν…») να απευθύνει σχετικό ερώτημα. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή απέστειλε ερώτημα, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον οικονομικό φορέα «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» προκειμένου να 
υποβάλει τα κάτωθι: 
1. απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα Μηχανήματα Έργου που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό (ως ζητείται στην σελ. 21 της παρ. 

2.2.9.2.της διακήρυξης), και 

2. βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα όπως (ως ζητείται στην σελ. 27 της παρ. 
2.2.9.2. της διακήρυξης). 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της εν αναμονή υποβολής των ανωτέρω ζητουμένων. 
 
2η Συνεδρίαση: Δευτέρα 20.3.2023 και ώρα 09.00 π.μ. 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 20.3.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την 
630/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από 
τον οικονομικό φορέα «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα εν λόγω κατατέθηκαν εγκαίρως, είναι πλήρη και ορθά, και συνεπώς ο οικονομικός φορέας «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της διακήρυξης, πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2.2.9.2 Β3, 
Β4, Β5, Β6 και Β7 της διακήρυξης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του Διαγωνισμού διαπιστώνει ότι και για τους δύο συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 και επίσης τα δικαιολογητικά αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των παρ. 2.2.4 – 
2.2.7 της διακήρυξης.  
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΝΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
(ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ) ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» στους παρακάτω οικονομικούς φορείς ως ακολούθως: 
 
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%. 

 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε τρία (3) αντίγραφα. 

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

1.- Την έγκριση του  από 20-3-2023 Πρακτικού Νο2 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 οριστικός 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 οριστικός  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 οριστικός ανάδοχος 

mailto:chkiri@otenet.gr
mailto:chkiri@otenet.gr
mailto:magou_sapfo@hotmail.com


για τo Τμήμα  Γ: «Υπηρεσία Καλαθοφόρου (για κλάδεμα και κοπή υψηλών δένδρων)» με συνολικό ποσό  

85.602,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 
Η ανωτέρω σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, δύναται να  τροποποιηθεί χωρίς 
υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου. 

 

 
                                    

 

 
 
 
Συνημμένα:  
1. Το πρακτικό Νο2 της ΕΔ  
 
Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Προμηθειών 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Με εντολή Δημάρχου  

ο Αντιδήμαρχος  

Οικονομικών Πόρων- Ψηφιακών Εφαρμογών 

Φιλοζωίας  

  

 Ιωάννης Τσουδερός 

 

 

 



 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άγιος Στέφανος, 20.3.2023   

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 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%)  
 
Αριθμός Διακήρυξης : 4783 / 40904 /28.12.2022 
 
1η Συνεδρίαση: Τρίτη 7.3.2023 και ώρα 12.00 μ.μ. 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 7.3.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
που συστήθηκε σύμφωνα με την 630/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, 
προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των οικονομικών φορέων που κρίθηκαν 
προσωρινοί ανάδοχοι με την υπ’ αρ.  69/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως ακολούθως: 
o οικονομικός φορέας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα  Α: «Χλοοκοπή – Καθαρισμός 

Οικοπέδων – Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία» και Τμήμα Β: «Καθαρισμοί – Υλοτομίες Δ.Ε. 
Διονύσου», και 

o οικονομικός φορέας «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» για το Τμήμα  Γ: «Υπηρεσία Καλαθοφόρου 
(για κλάδεμα και κοπή υψηλών δένδρων)». 

 
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. Τακτικό Μέλος Ελένη Ντος Πάσσος 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ και 
διαπίστωσε τα εξής: 
o ο οικονομικός φορέας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατέθεσε πλήρη και ορθά δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της διακήρυξης, και πληροί τα 
κριτήρια του άρθρου 2.2.9.2 Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7 της διακήρυξης, και 

o ο οικονομικός φορέας «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» κατέθεσε σειρά δικαιολογητικών τα οποία 
διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της 
διακήρυξης αλλά υπάρχουν και ελλείψεις για τις οποίες η Επιτροπή οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 
103 του Ν.4412/2016, («Άρθρο 102 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών» παρ. 2 «Αν δεν 
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 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, εντός 



δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν…») να απευθύνει σχετικό 
ερώτημα. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή απέστειλε ερώτημα, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον οικονομικό φορέα «ΜΑΓΟΥ 
ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» προκειμένου να υποβάλει τα κάτωθι: 

3. απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα Μηχανήματα Έργου που κατατέθηκαν στον 

διαγωνισμό (ως ζητείται στην σελ. 21 της παρ. 2.2.9.2.της διακήρυξης), και 

4. βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα όπως (ως ζητείται στην σελ. 27 της παρ. 2.2.9.2. της διακήρυξης). 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της εν αναμονή υποβολής των ανωτέρω ζητουμένων. 
 
2η Συνεδρίαση: Δευτέρα 20.3.2023 και ώρα 09.00 π.μ. 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 20.3.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ, συνεδρίασε η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την 630/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Διονύσου, προκειμένου να ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα εν λόγω κατατέθηκαν εγκαίρως, είναι πλήρη και ορθά, και συνεπώς ο 
οικονομικός φορέας «ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 
2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της διακήρυξης, πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2.2.9.2 Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7 
της διακήρυξης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του Διαγωνισμού διαπιστώνει ότι και για τους δύο συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 και επίσης τα δικαιολογητικά 
αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των παρ. 2.2.4 – 2.2.7 της διακήρυξης.  
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΝΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ) ΚΑΙ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» στους παρακάτω οικονομικούς φορείς ως ακολούθως: 
 
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%. 

 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε τρία (3) 
αντίγραφα. 

 
Τα Μέλη της Επιτροπής 

 

1) Βενιέρης Κωνσταντίνος 
            

     2) Ραμπαούνης Ιωάννης 3) Ελένη Ντος Πάσσος 

 



 
 
 
 
 


