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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Αρ. Πρωτ: 40909 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου Φωτεινή   
ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630 
e-mail : theodosiadou@dionysos.gr 
 

Προς την Επιτροπή Διενέργειας   Διαγωνισμού 
                   

Τακτικά Μέλη 
α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

 
                 - Βενιέρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος  
                                  - Ραμπαούνης Ιωάννης Τακτικό Μέλος   
                                  - Ντος Πάσσος Ελένη      Τακτικό  Μέλος   
  
                                         Αναπληρωματικά Μέλη 
                                         α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

                            - Ελεκίδης Γεώργιος   Αναπλ/κο Μέλος  
                            - Μαραγκουδάκη Αρτεμισία    Αναπλ/κο Μέλος  
      -Παπαδόπουλος Απόστολος    Αναπλ/κο Μέλος 

 
 
             
Θέμα « Πρόσκληση σε συνεδρίαση». 
 
Παρακαλείσθε   όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα  (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου –Αγ. Στέφανος), την   10/02/2023  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:00 πμ 
προκειμένου να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών  της 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ για την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ( ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ) ΚΑΙ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ».  
 
Εσωτερική Διανομή:   Με εντολή Δημάρχου  

Ο Αντιδήμαρχος  
Οικονομικών Πόρων- Ψηφιακών 

Εφαρμογών και Φιλοζωίας 

1. Τμήμα Προμηθειών    

2. Δ/νσης Οικονομικών   Ιωάννης Τσουδερός 

   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
Τα τακτικά μέλη της επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν 
εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωση τους. 



«**Άρθρο 221Α/ν. 4412/2016 Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων 
1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των 
κάτωθι προθεσμιών: 
α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την 
αποσφράγιση. 
β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής και δεν 
προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την 
αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, 
ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής «ή κατά σειρά μειοδοσίας» [2]. Στην περίπτωση αυτή η 
διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. 
γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) 
εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. 
δ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 
ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.»


