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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  4η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 31ης Ιανουαρίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 40/2023 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
    Από το Πρακτικό της 4ης 31-01-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την 
αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3036/27-1-2023 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
 ΘΕΜΑ ΕΗΔ:«Έγκριση Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων και ανάδειξη 
οριστικού αναδόχου 
[Υποέργο 2 της Πράξης Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων 
Δήμου Διονύσου, κωδικός ΟΠΣ 5067642, συνολικού προϋπολογισμού 
1.553.153,64€ (Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ4694/11-5-2021)]». 
ΘΕΜΑ ΕΗΔ :«Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την 
Καταβολή Ταχυδρομικών Τελών». 
 ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη 

οριστικού αναδόχου του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την 
“ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, 
TMHMATA: 

B’: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ  
ΣΤ’ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ”  

με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά συνολικού προϋπολογισμού 83.886,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% και δικαιώματος προαίρεσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Απολογισμού και προέλεγχος Ισολογισμού Δήμου Διονύσου 
Ο.Ε 2019» (Διόρθωση του τίτλου του θέματος στη Συνέλευση) 
ΘΕΜΑ 3ο: «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». 
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ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με 
ηλεκτρονικό τρόπο για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής 
Ηλεκτρ-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου 
Ύδατος του Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 200.322€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Δικαιώματος Προαίρεσης και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του 
υπαλλήλου του Δήμου Απόστολου Βλάχου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της 
υπαλλήλου του Δήμου Θεοδώρας Μελέτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της 
υπαλλήλου του Δήμου Παναγιώτας Χανιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 
22783/12.07.2021 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του Ν4412/2016».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός Τελών Ύδρευσης έτους 2023 κατόπιν της μερικής 
ακύρωσης της με αρ.: 102/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Ο.Ε. 
592/2022) του Δήμου Διονύσου, από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για μεταφορά ανασφάλιστων δημοτών 
γυναικών προς κέντρο Μαστού, Τίρυνθος 2, Άνω πατήσια».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από το  ''ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ''   για 
την  ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των 
Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των 
Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
(ΑΜΚΕ) ΑΙΓΕΑΣ: για ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Διονύσου 
(Λεωφόρος Κρυονερίου 3, Κρυονέρι), δύο (2) τηλεοράσεις 55’’ και τρία (3) 
τάμπλετ. Το κόστος των ειδών εκτιμάται στα 2.300 ευρώ (αξία προ Φ.Π.Α.)». 
ΘΕΜΑ 15ο:«Συμπλήρωση της αριθ. 23/16-1-2023 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής».   

 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος. 1. Φώτος Βασίλειος 

2. Τσουδερός Ιωάννης 2. Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού 
Αικατερίνη 

3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

4. Κριεμάδης Στέφανος 4. Ζαμάνης Διονύσιος 

5.Παπαβασιλείου Χρήστος  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
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Αριθμός Απόφασης: 40/2023 

 
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη 
οριστικού αναδόχου του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την “ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, TMHMATA: 

B’: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ  
ΣΤ’ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ”  

με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά συνολικού προϋπολογισμού 83.886,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% και δικαιώματος προαίρεσης». 
 
           Έχοντας υπόψη:  

1. το 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. το Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

3. Την υπ' άρ. 3858/31639/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) απόφαση 
Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου". 

4. Την υπ’ αριθ. 40/2021 μελέτη όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της διακήρυξης. 

5. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21REQ009216846 

6. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος με τις ΑΑΥ 760-
771 οε 2021 και 167-182 ΑΑΥ 2022. 

7. Tην αριθμ. 502/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όπως 
τροποποιήθηκε με την 586/2021, με την οποία εγκρίθηκε  η σχετική 
μελέτη και οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

8. Την 341/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι 
όροι του επαναληπτικού διαγωνισμού για τις άγονες ομάδες Β’ και ΣΤ’ 

9. Την υπ’ αριθ. 2844/24044/1-8-2022 [22PROC011034907 2022-08-02] 
διακήρυξη. 

10. Το υποβληθέν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 24-11-2022 Πρακτικό Υπ’ αρ. 
1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 584/2022 

11. Την πρόσκληση δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον 
προσωρινό ανάδοχο που υποβλήθηκε στην επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ 
στις 19/12/2022 

12. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον 
προσωρινό ανάδοχο μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 
20/12/2022 

13. Το Πρακτικό 2 της Επιτροπής το οποίο υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ 
στις 12/1/2023 και σύμφωνα με το οποίο: 
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Στον Άγιο Στέφανο, στις 11/1/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ, συνεδρίασε 
η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 341/2022 ΑΟΕ 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και αποφασίστηκε η διεξαγωγή 
του διαγωνισμού από την ίδια Επιτροπή όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 
502/2021 ΑΟΕ του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 
των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 
υπ. αριθμ. 2844/24044/1.8.2022 διακήρυξης του Δήμου Διονύσου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης & επισκευής 
μεταφορικών μέσων με την προμήθεια των αντ/κων τους για το Τμήμα Β «όλες οι 
εργασίες σε μηχανήματα έργου» και ΣΤ «συντήρηση ηλεκτρικού οχήματος», 
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 55.924€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. 
 
Κατόπιν αξιολόγησης προσφοράς της εταιρείας: 
 
1.  «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι ΜΙΧΑΛΗΣ» ΑΦΜ: 115308694, Έδρα: Λ. Λαυρίου 97, Γλυκά Νερά, 
τ.κ. 15354, [τηλ. 2106616357, e-mail: sideris@otenet.gr 
που υποβλήθηκε για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθμ. 
2844/24044/1.8.2022 « για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης & επισκευής 
μεταφορικών μέσων με την προμήθεια των αντ/κων τους για το Τμήμα Β «όλες οι 
εργασίες σε μηχανήματα έργου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 55.924€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η ανωτέρω εταιρεία κρίθηκε προσωρινός 
ανάδοχος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 584/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
 
Για το Τμήμα ΣΤ δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 
 
Στις 19.12.2022 απεστάλη η Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης για τον εν λόγω διαγωνισμό στον προσωρινό ανάδοχο «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι 
ΜΙΧΑΛΗΣ». 
Ο προσωρινός ανάδοχος απέστειλε σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF καθώς κατέθεσε φακέλους τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι 
ΜΙΧΑΛΗΣ» 49919/28.12.2022. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία αποτελείται από τους (1) Ελεκίδη Γεώργιο 
(τακτικό μέλος), (2) Ρούσσο Νικόλαο (τακτικό μέλος) και (3) Λιούτα Εμμανουήλ 
(τακτικό μέλος), συνεδρίασε σήμερα 11.01.2023 και έχοντας απαρτία προχώρησε 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και τα 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν σύμφωνα  με το άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά 
Μέσα» της διακήρυξης είναι πλήρη. Έχουν προσκομισθεί τα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 και επίσης 
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής των παρ. 2.2.4 – 2.2.8 της διακήρυξης.  
 
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θεωρούνται από την Επιτροπή πλήρη και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 2.2.9.2  ‘’Αποδεικτικά μέσα’’ της 
διακήρυξης, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη και τα περιεχόμενα του φακέλου της 
αρχικής προσφοράς που πληρούν τα κριτήρια της 2.2.9.2 Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να 
κατακυρωθεί η προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης & επισκευής μεταφορικών 
μέσων με την προμήθεια των αντ/κων τους για το Τμήμα Β «όλες οι εργασίες σε 
μηχανήματα έργου» του Δήμου Διονύσου στην εταιρεία: 
«ΣΙΔΕΡΗΣ Ι ΜΙΧΑΛΗΣ» με προσφερόμενη συνολική τιμή 45.756€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
 
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: 
 

 Την έγκριση του υποβληθέντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 11/1/2023 Πρακτικού 2 
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού . 

 

 Την ανακήρυξη της εταιρείας ΣΙΔΕΡΗΣ Ι ΜΙΧΑΛΗΣ ως οριστικό ανάδοχο 
για το Τμήμα Β’ που αφορά ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ κλπ) με προσφερόμενη τιμή 
45.756,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.  
 
 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΤΜΗΜΑ 
Β: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 
ΣΑΡΩΘΡΑ, ΚΛΠ) 
(CPV 50110000-9, 
34913000-0)  

36900 

  

  ΤΜΗΜΑ Β 36900 

  ΦΠΑ 24% 8856 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β 45.756 

 
 
Ως προβλέπεται στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης η κατακύρωση θα γίνει 
στο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανά τμήμα όπως 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι Μέρος Β’ (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της 
40/2021 Μελέτης) της παρούσας πριν την εφαρμογή της προσφερόμενης 
κατά περίπτωσης έκπτωσης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ασκήσει δικαίωμα 
προαίρεσης έως 50%. 

 
3. Για το Τμήμα ΣΤ’ που αφορά ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
και για το οποίο δεν έχει κατατεθεί προσφορά, την συνέχιση της ανάθεσης 
με νέα μελέτη και νέα διαγωνιστική διαδικασία.  

 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
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 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει. 

 Την υπ' άρ. 3858/31639/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) απόφαση 
Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου". 

 Την υπ’ αριθ. 40/2021 μελέτη. 

 Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21REQ009216846 

 Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος με τις ΑΑΥ 760-
771 οε 2021 και 167-182 ΑΑΥ 2022. 

 Tην αριθμ. 502/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όπως 
τροποποιήθηκε με την 586/2021, με την οποία εγκρίθηκε  η σχετική 
μελέτη και οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

 Την 341/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι 
όροι του επαναληπτικού διαγωνισμού για τις άγονες ομάδες Β’ και ΣΤ’. 

 Την υπ’ αριθ. 2844/24044/1-8-2022 [22PROC011034907 2022-08-02] 
διακήρυξη. 

 Το υποβληθέν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 24-11-2022 Πρακτικό Υπ’ αρ. 1 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 584/2022 

 Την πρόσκληση δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον προσωρινό 
ανάδοχο που υποβλήθηκε στην επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ στις 
19/12/2022. 

 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό 
ανάδοχο μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 20/12/2022. 

 Το Πρακτικό 2 της Επιτροπής το οποίο υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 
12/1/2023. 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες 
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

. 
1) Εγκρίνει το  υποβληθέν μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 11/1/2023 Πρακτικό 2 της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την 
“ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, 
TMHMATA: 

B’: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ  
ΣΤ’ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ”  

2) Ανακηρύσσει την εταιρεία ΣΙΔΕΡΗΣ Ι ΜΙΧΑΛΗΣ ως οριστικό ανάδοχο 
για το Τμήμα Β’ που αφορά ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ κλπ) με προσφερόμενη τιμή 
45.756,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΤΜΗΜΑ 
Β: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 
ΣΑΡΩΘΡΑ, ΚΛΠ) 
(CPV 50110000-9, 
34913000-0)  

36900 

  

  ΤΜΗΜΑ Β 36900 

  ΦΠΑ 24% 8856 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β 45.756 

 
 
Ως προβλέπεται στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης η κατακύρωση θα γίνει 
στο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανά τμήμα όπως 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι Μέρος Β’ (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της 
40/2021 Μελέτης) της παρούσας πριν την εφαρμογή της προσφερόμενης 
κατά περίπτωσης έκπτωσης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ασκήσει δικαίωμα 
προαίρεσης έως 50%. 

 
3) και για  το Τμήμα ΣΤ’ που αφορά ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ και για το οποίο δεν έχει κατατεθεί προσφορά, την συνέχιση 
της ανάθεσης με νέα μελέτη και νέα διαγωνιστική διαδικασία. 
  
Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 
Επιπλέον , κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής 
διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 
4555/2018( Α΄133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

                                    
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράμματος «Διαύγεια» 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
              1. Τσουδερός Ιωάννης 
              2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 
              3. Παπαβασιλείου Χρήστος 
              4. Κριεμάδης Στέφανος 
               
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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