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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 38553 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού 
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες στο Κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου, 
συνολικού προϋ/σµου 61.332,26€ συµ/νου ΦΠΑ. 
 
 
Με την 106/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια των εν θέµατι εργασιών .  
 
Με την αριθµ. 233/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν: α) η 
δαπάνη για τις εργασίες στο κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης µε 
χρέωση στο ΚΑ 45.6262.0003 µε τίτλο «Εργασίες στο κοιµητήριο της ∆.Κ. 
∆ιονύσου» (ΑΑΥ 701/2017, Α∆Α: ΨΕΩΣΩ93-8ΙΑ), του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2017 συνολικά χρηµατικού ποσού 61.332,26 ευρώ, β) η υπ’ 
αριθ. 15/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) οι επισυναπτόµενοι 
όροι διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού . 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 34114/3074/23-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
17PROC002131734 2017-10-23) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις  
16/11/2017. 
 
Τη Πέµπτη 16/11/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τις «Εργασίες στο Κοιµητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου » που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 233/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των 
προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω 
προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 16 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου 
να διεξαχθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 
15/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούµενη από τους: 
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1.      ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ-ΓΕΩΡΓΙΟ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2.      ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
3.      ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου 
για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 
34114/23-10-2017 διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, 
δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, 
κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δηµοπρασίας στις 10:00 π.µ. 
 
Εντός του χρόνου παραλαβής των προσφορών προσήλθαν τρεις (3) 
ενδιαφερόµενοι οι οποίοι κατέθεσαν την προσφορά τους αυτοπροσώπως. Η 
επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν 
πρακτικό. Οι επωνυµίες των προσφερόντων φαίνονται παρακάτω: 
 
- 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
- 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ 
- 3. Α.Σ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλαδή της 10:30 π.µ., ο 
Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό. 
 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής, αφού επικοινώνησε µε το πρωτόκολλο 
του ∆ήµου, παρέλαβε τις προσφορές που είχαν κατατεθεί σε αυτό µέχρι την 
προηγούµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού κατά το άρθρο 8 της 
διακήρυξης. 
 
Οι εν λόγω προσφορές οµοίως κατεγράφησαν στον Πίνακα Ι σε συνέχεια των 
τριών (3) πρώτων και φαίνονται παρακάτω: 
 
- 4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. – Αρ. Πρωτ. 37640/15-11-

2017 
- 5. ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. – Αρ. Πρωτ. 37238/14-11-

2017 
- 6. ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε. – Αρ. Πρωτ. 37463/14-11-2017 
- 7. ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Αρ. Πρωτ. 37487/15-11-2017 
- 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ – Αρ. Πρωτ. 37541/15-11-2017 
- 9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – Αρ. Πρωτ. 37573/15-11-2017 
- 10. ΕΚΤΟΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. – Αρ. Πρωτ. 37628/15-11-2017 
- 11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - Αρ. Πρωτ. 37631/15-11-2017 
- 12. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΜΠΟΡΑΣ - 37630/15-11-2017 
 
Αφού κατεγράφησαν και οι προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που 
κατέθεσαν προσφορά. 
 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής όλων των 
προσφερόντων ήταν πλήρη. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής 
προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 
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Από τον έλεγχο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι όλοι οι 
συµµετέχοντες µπορούν να γίνουν δεκτοί για τη συνέχιση της διαδικασίας. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής όπως επίσης και 
της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων κατεγράφησαν στον Πίνακα ΙΙ που 
συνοδεύει το παρόν πρακτικό. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η 
επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων. Οι οικονοµικές προσφορές µονογράφησαν από 
την Ε.∆ και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία του κάθε διαγωνιζοµένου. Οι 
οικονοµικές προσφορές φαίνονται στον κατωτέρω Πίνακα ΙΙΙ. 
 

Πίνακας ΙIΙ: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά 

καταγραφής τους 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 40.783,00 € 50.570,92 € 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ 38.521,00 € 47.766,04 € 

3. Α.Σ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.574,00 € 45.351,76 € 

4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.917,20 € 37.097,32 € 

5. ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ε.Ε. 

33.173,20 € 41.134,77 € 

6. ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε. 36.274,00 € 44.979,76 € 

7. ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 40.808,75 € 50.602,85 € 

8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ 30.473,00 € 37.786,52 € 

9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 35.913,30 € 44.532,49 € 

10. ΕΚΤΟΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 30.899,55 € 38.315,45 € 

11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 31.247,10 € 38.746,40 € 

12. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΜΠΟΡΑΣ 29.982,50 € 37.178,30 € 

 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα ΙV κατά τη σειρά 
µειοδοσίας (αρχίζοντας από την µικρότερη προσφορά), ο οποίος και αποτελεί 
µέρος του παρόντος πρακτικού. 
 

Πίνακας ΙV: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά 

µειοδοσίας 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.917,20 € 37.097,32 € 

2. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΜΠΟΡΑΣ 29.982,50 € 37.178,30 € 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ 30.473,00 € 37.786,52 € 

4. ΕΚΤΟΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 30.899,55 € 38.315,45 € 

5. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 31.247,10 € 38.746,40 € 

6. ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ε.Ε. 

33.173,20 € 41.134,77 € 

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 35.913,30 € 44.532,49 € 

8. ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε. 36.274,00 € 44.979,76 € 
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9. Α.Σ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.574,00 € 45.351,76 € 

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ 38.521,00 € 47.766,04 € 

11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 40.783,00 € 50.570,92 € 

12. ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 40.808,75 € 50.602,85 € 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού της 
µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου ∆ιονύσου την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη καθώς το κριτήριο 
ανάθεσης είναι «η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 
διακήρυξης, δηλαδή στην: 
 
Εταιρεία: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε συνολική οικονοµική 
προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 29.917,20 € ή 37.097,32 € µε Φ.Π.Α. 
24%. 
 
Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου ∆ιονύσου) η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 19 ∆ιακήρυξης).» 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34114/3074/23-10-2017 απόφασης ∆ηµάρχου, 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το αριθµ. πρωτ. 38182/20-11-2017 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. να εγκρίνει το αριθµ. πρωτ. 38182/20-11-2017 Πρακτικό Νο1 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

2. να ανακηρύξει την ετερόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε ΑΦΜ 999826258, ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και µε έδρα 

επί της Λεωφ. Σταµάτας 5, Τ.Κ. 14575 Σταµάτα, ως προσωρινού αναδόχου 

του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Εργασίες στο Κοιµητήριο ∆.Κ. 

∆ιονύσου», αντί του καθαρού ποσού των 29.917,20 €, πλέον 7.180,12€ 

ΦΠΑ 24% ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 37.097,32 €,  γιατί η 

προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 

τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του, η πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη 

τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης.  

 

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
          2.  ∆.Ε. ∆ιονύσου 
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Συν.  Το αριθµ. πρωτ. 38182/20-11-2017 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

 
 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ: 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 233/2017 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 61.332,26 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 16 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου 
να διεξαχθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 
15/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούµενη από τους: 
 
1.      ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ-ΓΕΩΡΓΙΟ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
 
2.      ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
3.      ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου 
για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 
34114/23-10-2017 διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, 
δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, 
κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δηµοπρασίας στις 10:00 π.µ. 
 
Εντός του χρόνου παραλαβής των προσφορών προσήλθαν τρεις (3) 
ενδιαφερόµενοι οι οποίοι κατέθεσαν την προσφορά τους αυτοπροσώπως. Η 
επιτροπή κατέγραψε τις προσφορές στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν 
πρακτικό. Οι επωνυµίες των προσφερόντων φαίνονται παρακάτω: 
 
- 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
- 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ 
- 3. Α.Σ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλαδή της 10:30 π.µ., ο 
Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό. 
 



7 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής, αφού επικοινώνησε µε το πρωτόκολλο 
του ∆ήµου, παρέλαβε τις προσφορές που είχαν κατατεθεί σε αυτό µέχρι την 
προηγούµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού κατά το άρθρο 8 της 
διακήρυξης. 
 
Οι εν λόγω προσφορές οµοίως κατεγράφησαν στον Πίνακα Ι σε συνέχεια των 
τριών (3) πρώτων και φαίνονται παρακάτω: 
 
- 4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. – Αρ. Πρωτ. 37640/15-11-

2017 
- 5. ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. – Αρ. Πρωτ. 37238/14-11-

2017 
- 6. ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε. – Αρ. Πρωτ. 37463/14-11-2017 
- 7. ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Αρ. Πρωτ. 37487/15-11-2017 
- 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ – Αρ. Πρωτ. 37541/15-11-2017 
- 9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – Αρ. Πρωτ. 37573/15-11-2017 
- 10. ΕΚΤΟΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. – Αρ. Πρωτ. 37628/15-11-2017 
- 11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - Αρ. Πρωτ. 37631/15-11-2017 
- 12. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΜΠΟΡΑΣ - 37630/15-11-2017 
 
Αφού κατεγράφησαν και οι προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που 
κατέθεσαν προσφορά. 
 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής όλων των 
προσφερόντων ήταν πλήρη. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής 
προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 
 
Από τον έλεγχο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι όλοι οι 
συµµετέχοντες µπορούν να γίνουν δεκτοί για τη συνέχιση της διαδικασίας. 
 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής όπως επίσης και 
της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων κατεγράφησαν στον Πίνακα ΙΙ που 
συνοδεύει το παρόν πρακτικό. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η 
επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων. Οι οικονοµικές προσφορές µονογράφησαν από 
την Ε.∆ και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία του κάθε διαγωνιζοµένου. Οι 
οικονοµικές προσφορές φαίνονται στον κατωτέρω Πίνακα ΙΙΙ. 
 

Πίνακας ΙIΙ: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά 

καταγραφής τους 

 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 40.783,00 € 50.570,92 € 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ 38.521,00 € 47.766,04 € 

3. Α.Σ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.574,00 € 45.351,76 € 
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4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.917,20 € 37.097,32 € 

5. ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ε.Ε. 

33.173,20 € 41.134,77 € 

6. ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε. 36.274,00 € 44.979,76 € 

7. ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 40.808,75 € 50.602,85 € 

8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ 30.473,00 € 37.786,52 € 

9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 35.913,30 € 44.532,49 € 

10. ΕΚΤΟΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 30.899,55 € 38.315,45 € 

11. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 31.247,10 € 38.746,40 € 

12. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΜΠΟΡΑΣ 29.982,50 € 37.178,30 € 

 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα ΙV κατά τη σειρά 
µειοδοσίας (αρχίζοντας από την µικρότερη προσφορά), ο οποίος και αποτελεί 
µέρος του παρόντος πρακτικού. 
 

Πίνακας ΙV: Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά 

µειοδοσίας 

 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.917,20 € 37.097,32 € 

2. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΜΠΟΡΑΣ 29.982,50 € 37.178,30 € 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ 30.473,00 € 37.786,52 € 

4. ΕΚΤΟΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 30.899,55 € 38.315,45 € 

5. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 31.247,10 € 38.746,40 € 

6. ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ε.Ε. 

33.173,20 € 41.134,77 € 

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 35.913,30 € 44.532,49 € 

8. ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε. 36.274,00 € 44.979,76 € 

9. Α.Σ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.574,00 € 45.351,76 € 

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ 38.521,00 € 47.766,04 € 

11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 40.783,00 € 50.570,92 € 

12. ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 40.808,75 € 50.602,85 € 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού της 
µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου ∆ιονύσου την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη καθώς το κριτήριο 
ανάθεσης είναι «η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 
διακήρυξης, δηλαδή στην: 
 
Εταιρεία: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε συνολική οικονοµική 
προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 29.917,20 € ή 37.097,32 € µε Φ.Π.Α. 
24%. 
 
 
Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου ∆ιονύσου) η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) 
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ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 19 ∆ιακήρυξης). 
 
 
Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 
 
ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1) ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ 
ΦΩΤΕΙΝΗ 
      
 
 
            2) ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 
 
Συνηµµένα: 
Πίνακας Ι 
Πίνακας ΙΙ 

 


