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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 του  ανοικτού διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια και αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών 
πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) παιδικές χαρές του ∆ήµου ∆ιονύσου (Αγ. 
Στέφανος & ∆ρόσια» 
 
 
 Με την υπ’ αριθµ. 332/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για τη «Προµήθεια και 
αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο 
(2) παιδικές χαρές του ∆ήµου ∆ιονύσου» β) οι τεχνικές προδιαγραφές οι όροι 
διακήρυξης και ορίστηκε η 2 Οκτωβρίου 2012 ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  
 
 Στις 2/10/2012 και ώρα 9:30πµ , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια και αντικατάσταση 
οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφάλειας σε δύο (2) παιδικές 
χαρές του ∆ήµου ∆ιονύσου» του ∆ήµου ∆ιονύσου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ.11/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσει τον 
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθεια. 
 
 Στον διαγωνισµό έλαβαν µέρος δύο (2) εταιρείες: α) CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & 
INTEC A.E. και γ) Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. οι οποίες, κατέθεσαν φάκελο 
δικαιολογητικών και προσφορών. 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο1 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:   
 

1. η ένωση εταιρειών CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E.  ανταποκρίνεται στα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη και γι΄ αυτό η προσφορά 
τους γίνεται δεκτή  

 
2. η εταιρεία Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. διαπιστώθηκε ότι δεν 

ανταποκρίνεται σε δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη και για 
το λόγο αυτό δεν γίνεται δεκτή . : 

 
 



  Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το υπ’ αριθµ. 29422/2.10.2012 έγγραφο 
στους συµµετέχοντες και δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση.  
 
 Στη συνέχεια και ώρα 13:30 συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συνέταξε το πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
 

1. η ένωση εταιρειών CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E. για το σύνολο των 
ειδών του διαγωνισµού προσφέρει τιµή 219.304,08€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% και προτείνετε να γίνει αποδεκτή προσφορά µε κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην ένωση εταιρειών CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E  

 
 

 Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιήθηκε µε το υπ’ αριθµ. 29439/2.10.2012 
έγγραφο στην CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 
  Ι.-Η έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο2 επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  
διαγωνισµού 
 
  ΙΙ.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ένωση εταιρειών CYCLOPOLIS E.Π.Ε. 
& INTEC A.E. αντί του ποσού των 219.304,08€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 
  ΙΙΙ. Την αποδέσµευση του ποσού των 11.541,92€ από το Κ.Α. 30.7135.0008 του 
προϋπολογισµού ο.ε 2012.  
  
 
 

 
Συνηµµένα: Τα πρακτικά Νο1 & Νο2 του εν λόγω διαγωνισµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, 

Ανάπτυξης ∆ιαφάνειας &  
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης   

Κοινοποίηση: 
Γραφείο Προµηθειών 

  

  Νικόλαος Πέππας  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 2-10-2012 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 2132030600   

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 11/2012 

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ∆ιονύσου, για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΆΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΊΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ & 
∆ΡΟΣΙΑΣ)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

, προϋπολογισµού δαπάνης  187.680,00 € πλέον Φ.Π.Α. (230.846 € µε ΦΠΑ 23%). 
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 02 Οκτωβρίου   2012, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 
ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την αριθ. 29325/01-10-2012 έγγραφη πρόσκληση 
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Πέππα Νικολάου, αποτελούµενη από τους: 
 

1. Μπαλαδάκης Γεώργιος , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
2. Ζολοταριώφ Νικόλαος  , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
3. Τσινικάλη Ελένη , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 
 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και 
αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 10:00, κάλεσε τους 
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν 
φάκελο δικαιολογητικών και προσφορών οι εταιρίες : 
Α. CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E. (ΑΦΜ: 800362781,&  094526894,  Τσαλδάρη 
62 Αθήνα & Πλάτωνος 35 Κηφισιά ) 
Β. Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 997883509 ,  Υµηττού 265   Τ.Κ. 11631 
Αθήνα  ) 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιριών που κατέθεσαν προσφορά. 
 Από τον έλεγχο προκύπτει ότι η  ένωση   εταιριών CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & 
INTEC A.E.    ανταποκρίνονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη 



διακήρυξη και γι’ αυτό η προσφορά τους γίνεται δεκτή, ενώ η εταιρία Μ. 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε δεν ανταποκρίνεται στα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την διακήρυξη διότι δεν προσκόµισε ασφαλιστική και φορολογική 
ενηµερότητα. 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση της τεχνικής  
προσφοράς   της  ένωσης των  εταιριών  CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E που 
ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.    
 Λόγω του κατεπείγοντος του διαγωνισµού η Επιτροπή θα προχωρήσει στο 
άνοιγµα της Οικονοµικής Προσφοράς της ένωσης των ανωτέρω εταιριών, σήµερα 
Τρίτη, 2-10-2012 και ώρα 13:30.  
 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 1) 
 
2) 

 

 
Συνηµµένα: 
1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 
2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
  Άγιος Στέφανος, 2-10-2012 
   

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 2132030600   

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 
  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 11/2012 

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ∆ιονύσου, για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΆΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΊΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ & 
∆ΡΟΣΙΑΣ)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

, προϋπολογισµού δαπάνης  187.680,00 € πλέον Φ.Π.Α. (230.846 € µε ΦΠΑ 23%). 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 02 Οκτωβρίου   2012, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω 
προµήθεια, ύστερα από την αριθ. 29325/01-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του 
αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Πέππα Νικολάου, αποτελούµενη από τους: 
 

4. Μπαλαδάκης Γεώργιος , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
5. Ζολοταριώφ Νικόλαος  , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
6. Τσινικάλη Ελένη , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 
Κατά το παρόν στάδιο του διαγωνισµού συµµετέχει η  ένωση   εταιριών 
CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E (ΑΦΜ: 800362781,&  094526894,  Τσαλδάρη 62 
Αθήνα & Πλάτωνος 35 Κηφισιά) 
 
    Στη συνέχεια η επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση  της οικονοµικής 
προσφοράς κατά την οποία  προέκυψε τα εξής :  
 

Η  ένωση   εταιριών CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E, για το σύνολο των ειδών 
του διαγωνισµού προσφέρει τιµή  219.304,08 € µε ΦΠΑ 23%  

 
   Ως εκ τούτου η προσφορά  της   ένωσης   εταιριών CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC 
A.E,,  είναι αποδεκτή και η Ε.∆. προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισµού  στην 
ένωση των ως άνω εταιριών  
   Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφο του θα κοινοποιηθεί 
στην ένωση των εταιριών CYCLOPOLIS E.Π.Ε. & INTEC A.E .  
 



   Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
Μη υπάρχοντος  άλλου θέµατος η Ε.∆. κλείνει το παρόν πρακτικό  

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 1) 

 

2) 

Συνηµµένα: 

3. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 
4. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
 


