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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 17812/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

   Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) 
μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 ΦΕΚ 4337/18-9-2021 
τεύχος δεύτερο. 

  Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                   ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                      ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

4. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης 
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση ή μη 1ου και 2ου  πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την 
Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης  
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κουταβάς Παναγιώτης αποχώρησε από την 
συνεδρίαση μετά την λήξη του 2ου θέματος. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
 

1.Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
17801/24-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών - 
Αποθηκών, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής :  
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«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, 
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των 
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης». 
Συν/να: Πρακτικά διαγωνισμού με ημερομηνίες 07/09/2021 & 20/09/2021. 

Σύμφωνα με: 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 

3) τους όρους της υπ΄αριθ.πρωτ. 15850/2021 Διακήρυξη 

4) την υπ’ αριθ. ΑΑΥ 636 ((ΑΔΑ: 6ΟΜΡΩΗΟ-Χ30 και ΑΔΑΜ 21REQ008569587) 

5) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου 

ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 636/2021   

6) την 1η γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

7) τις υποβληθείσες προσφορές και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων 

8) την απόφαση 247/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω8Η9ΩΗΟ-ΖΒΠ) με την 

οποία εγκρίθηκαν α) η διενέργεια του διαγωνισμού β) η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές και δ) καταρτίσθηκαν  

οι όροι διακήρυξης. 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 247/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή 
και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου 
Ερμούπολης». (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 15850/23-08-21) 

γνωμοδοτεί με τα από 07-09-2021 πρώτο και 20-09-21 δεύτερο πρακτικά αξιολόγησης προς 

την οικονομική επιτροπή για : 

Την ανάδειξη τής εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΟΕ  “ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ’ ως προσωρινού 
αναδόχου της Προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για 
τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
Δήμου Σύρου Ερμούπολης γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή (47.434,96€ με 
ΦΠΑ) 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.» 

 
 

2. Το από 07/09/2021 1ο Πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου 
Ερμούπολης.» 
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3. Το από 20/09/2021 2ο Πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου 
Ερμούπολης.» 

 

4. Την με αρ. πρωτ. 17812/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

5. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης οικ. έτους 2021». 

 

6. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης.  

7. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα : 
Α) Εγκρίνει το από 07/09/2021 1ο Πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου 
Ερμούπολης.» 
 

Β) Εγκρίνει το από 20/09/2021 2ο Πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου 
Ερμούπολης.» 

 
Γ) Αναδείξει την εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΟΕ  “ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ’ ως προσωρινό ανάδοχο 
της Προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
Δήμου Σύρου Ερμούπολης γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή (47.434,96€ με 
ΦΠΑ). 

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 

9. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το από 07/09/2021 1ο Πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία 
ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου 
Ερμούπολης», το οποίο έχει ως εξής : 
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1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
Δήμου Σύρου Ερμούπολης   

 

Στην Σύρο, σήμερα την 07 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση  στα γραφεία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης,  η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 247/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης  (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 
15850/23-08-21) 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μιχάλης Πρέκας ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής ως Πρόεδρος σε αναπλήρωση της Βασιλικής 
Κηπιρτίδου (τακτικό μέλος) που είχε δηλώσει αδυναμία προσέλευσης. 

2) Ελένη – Άννα Σαμουτζάκη ΠΕ Αρχιτέκτων.  

3) Ανδρέα Παγώνη  ΔΕ Η/Υ σε αναπλήρωση της Σκαβάκη Χαρίκλεια (τακτικό μέλος) που είχε 
δηλώσει αδυναμία προσέλευσης. 

 

1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00π.μ  την παραλαβή των φακέλων προσφορών που 
κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί 
να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

 

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

 

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος 
φάκελος κ.λ.π).  Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις 
ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 3. 

 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, τον υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» και τον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά», μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 

 

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 την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής, 
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σύμφωνα με το 5ο άρθρο της διακήρυξης. Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους φορείς 
που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

 

5. Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΟΕ  (αρ.πρωτ.: 16630/06-09-21) 

2 Β.Ε.Ε.Μ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ (αρ.πρωτ.: 16701/06-09-21 

 

6. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  

 

1 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΟΕ α) Εγγυητική Επιστολή  

β) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης   

2 Β.Ε.Ε.Μ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ α) Εγγυητική Επιστολή  

β) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα ΕΕΕΣ ήταν πλήρη και ορθώς 
συμπληρωμένα. 

 

7. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα: 

α. Η προσφορά ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΕΕ είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
γίνεται αποδεκτή. 

β. Η προσφορά Β.Ε.Ε.Μ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

 

8. Ακολούθως καθώς διαπιστώθηκε πως στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς που 
αποτελούσε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’» της διακήρυξης υπήρχε μία αστοχία (ανέφερε πως στην 
Πλατεία Ηρώων το ζητούμενο είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου στεγάστρου και όχι η 
τοποθέτηση νέου όπως γράφονταν σωστά στις σελ.42 και 46), αποφασίστηκε να ενημερωθούν 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς και να τους ζητηθεί να αποστείλουν εκ νέου μόνο τις 
οικονομικές τους προσφορές συμπληρώνοντας το ορθό / διορθωμένο υπόδειγμα. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώθηκαν με e-mail στις 16/09/21 και είχαν προθεσμία έως τις 23 
Σεπτεμβρίου.  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
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Β) Εγκρίνει το από 20/09/2021 2ο Πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία 
ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου 
Ερμούπολης», το οποίο έχει ως εξής : 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
Δήμου Σύρου Ερμούπολης   

 

Στην Σύρο, σήμερα την 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση  στα γραφεία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης,  η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 247/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης  (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 
15850/23-08-21) 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μιχάλης Πρέκας ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής ως Πρόεδρος σε αναπλήρωση της Βασιλικής 
Κηπιρτίδου (τακτικό μέλος) που είχε δηλώσει αδυναμία προσέλευσης. 

2) Ελένη – Άννα Σαμουτζάκη ΠΕ Αρχιτέκτων.  

3) Ανδρέα Παγώνη  ΔΕ Η/Υ σε αναπλήρωση της Σκαβάκη Χαρίκλεια (τακτικό μέλος) που είχε 
δηλώσει αδυναμία προσέλευσης. 

 

Η Επιτροπή σε συνέχεια του πρώτου πρακτικού στις 07/09/21 με το οποίο είχε κάνει δεκτές 
ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά τους, τις δύο προσφορές 
που είχαν αποστείλει οι εταιρείες:  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΟΕ  (αρ.πρωτ.: 16630/06-09-21) 

2 Β.Ε.Ε.Μ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ (αρ.πρωτ.: 16701/06-09-21 

 

είχε ζητήσει την υποβολή εκ νέου των οικονομικών προσφορών τους καθώς είχε διαπιστωθεί 
πως το υπόδειγμα που είχε ενσωματωθεί στο κείμενο της διακήρυξης περιελάμβανε και μία 
ανακρίβεια. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώθηκαν σχετικά με e-mail στις 16/09/21 και είχαν 
προθεσμία έως τις 23 Σεπτεμβρίου.  

 

Οι προσφέροντες απέστειλαν εμπρόθεσμα φακέλους με οικονομικές προσφορές που 
πρωτοκολλήθηκαν ως ακολούθως:  
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Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΟΕ  (αρ.πρωτ.: 17482/20-09-21) 

2 Β.Ε.Ε.Μ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ (αρ.πρωτ.:20-09-21) 

 

    Οι προσφερόμενες τιμές που δόθηκαν έχουν ως εξής: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Οικονομική προσφορά 
σε ευρώ 

(Συνολικό ποσό με 
ΦΠΑ) 

1 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΟΕ 47.434,96€ 

2 Β.Ε.Ε.Μ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 56.608,48€ 

 

  Από τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών προέκυψε ότι η εταιρεία Β.Ε.Ε.Μ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 
ΔΗΜ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ υπέβαλε προσφορά που υπερβαίνει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
και σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης  Απορρίπτεται. 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ.15850/23-08-21 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

3. τις υποβληθείσες προσφορές 

4. την υπ’ αριθ. 636/21 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με την ΑΑΥ 636 (ΑΔΑ: 
6ΟΜΡΩΗΟ-Χ30 και ΑΔΑΜ 21REQ008569587). 

6. το πρώτο πρακτικό με ημερομηνία 07/09/2021 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

Την ανάδειξη του ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΟΕ  “ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ’ ως προσωρινού αναδόχου της 
Προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

 
Γ) Αναδεικνύει την εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ  ΟΕ  “ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ’ ως προσωρινό 
ανάδοχο της Προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
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Δήμου Σύρου Ερμούπολης γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή (47.434,96€ με 
ΦΠΑ). 

 
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                        
                                                                                     
                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                                                             
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