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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αγ. Στέφανος   26 /1/2023 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθ. πρωτ  :    2863 
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 Υπηρεσία Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του 
Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 148.552,00€ 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. 1413/15636/11-5-2021 (ΑΔΑ:9ΚΘΠΩ93-ΨΑΥ) Απόφαση Δήμαρχου περί 
ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

4. Την υπ’ αριθ. 17/2022  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: 22REQ011619788   2022-11-
17 

6. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ011620293 
2022-11-17 

7. Την υπ’αριθ. 580/2022  ΑΔΑ 9ΙΩΤΩ93-ΕΗΧ Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,   με  την  οποία 
εγκρίθηκε: α) η  υπ’ αριθ. 17/2022 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. 4680/40100/20-12-2022 22PROC011863568  2022-12-21   διακήρυξη. 

9. Το από 16-11-2023 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 580/2022  ΑΔΑ 9ΙΩΤΩ93-ΕΗΧ απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο :  

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

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος  Παναγοπούλου Παναγιώτα  

2. Τακτικό Μέλος Τριανταφυλλίδου Ευτυχία   
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3. Τακτικό  Μέλος Γεροντογιάννη Ιωάννα  

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 4680/40100/20-12-2022    
22PROC011863568   2022-12-21  διακήρυξη του Δήμου Διονύσου,  για την Προμήθεια 
Υπηρεσιών Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων και το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής : 
 
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 είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 177831 . 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 
11/01/2023 και ώρα 15:00μμ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
είναι η 16/01/2023 και ώρα 10:30πμ. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για 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 177831 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν 
έχουν υποβληθεί προσφορές και άρα ο διαγωνισμός κατέστη άγονος. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για: 
 
1.- Την έγκριση του από 16-1-2023 πρακτικού Νο1  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του Διαγωνισμού. 
2.- Την λήψη σχετικής απόφασης για την επαναπροκύρηξη διαγωνισμού με την ίδια μελέτη , τους 
ίδιους όρους και την ίδια επιτροπή για την  Προμήθεια Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα 
Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικού προϋπολογισμού 
148.552,00 €. 
 
                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Συνημμένα:  
1) Το πρακτικό Νο 1  

  
 
Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Προμηθειών 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
   

   

              ΜΕΔ 
Ο Αντιδήμαρχος  

Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών 
Εφαρμογών  
&  Φιλοζωίας  

 
 

Ιωάννης Τσουδερός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Άγιος Στέφανος, 16.1.2023 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου   
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 16/1/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00πμ, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με 
την 580/2022  9ΙΩΤΩ93-ΕΗΧ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. Αριθ. 4680/40100/20-12-2022    22PROC011863568   2022-12-21  
διακήρυξης του Δήμου Διονύσου, για την Προμήθεια Υπηρεσιών Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων συνολικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 148.552,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος  Παναγοπούλου Παναγιώτα  

2. Τακτικό Μέλος Τριανταφυλλίδου Ευτυχία   

3. Τακτικό  Μέλος Γεροντογιάννη Ιωάννα  

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 4680/40100/20-12-2022    22PROC011863568   2022-12-21  
διακήρυξη του Δήμου Διονύσου,  για την Προμήθεια Υπηρεσιών Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών 
Ενοτήτων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής : 
 
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 είχε λάβει ως 
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 177831 . 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 11/01/2023 και ώρα 15:00μμ. 
και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16/01/2023 και ώρα 10:30πμ. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για 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 177831 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» 
και αφετέρου ότι δεν έχουν υποβληθεί προσφορές και άρα ο διαγωνισμός κατέστη άγονος. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα. 

 

 Τα Μέλη της Επιτροπής  

1) Παναγοπούλου Παναγιώτα 
 
2) Τριανταφυλλίδου Ευτυχία   
 
3) Γεροντογιάννη Ιωάννα 
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