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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  11η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 14ης Μαρτίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 112/2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Από το Πρακτικό της 11ης 14-03-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την 14η Μαρτίου 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 8481/10-
03-2023 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 πρακτικών, ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” συνολικού προϋπολογισμού 
711.512,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο4 ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Δημιουργία Λευκώματος σε Έντυπη 
και Ηλεκτρονική Μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου, συνολικού ποσού 74.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%». 

 ΘΕΜΑ  2ο: «Έγκριση πρακτικών, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού 
δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικού 
προϋπολογισμού 322.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%». 

ΘΕΜΑ  3ο: « Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 7-03-2023 και 
αφορά την υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασή της». 
ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 7-03-2023 και 
αφορά την υπ’ αριθ. 2/2023 απόφασή της». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης  διαγωνισμού  για τις «Υπηρεσίες 
περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  
προϋπολογισμού (351.168,00) €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και 
ΦΠΑ 24%».  
ΘΕΜΑ  6ο: « 1. Έγκριση  σύναψης σύμβασης για  εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών 
Συλλογής  και  μεταφοράς στερεών αποβλήτων και  ανακυκλώσιμων υλικών  
[Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) και N. 4674/20 (ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020)], 
Και 2) Αποδοχή δωρεάς εκτέλεσης δρομολογίων αποκομιδής οικιακών συμμείκτων 
– ανακύκλωσης  – ογκωδών απορριμμάτων».  
ΘΕΜΑ  7ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση 4+1 παραστάσεων παιδικού θεάτρου». 
ΘΕΜΑ 8ο:  « Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση «3ου Διεθνούς Τουρνουά 

Χάντμπολ- ΝORTH ATTICA 2023». 
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θΕΜΑ 9ο:« Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  για την ενίσχυση 
των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου». 
 
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. Φωτάκης Ιωάννης  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.  
Αριθμός Απόφασης: 112/2023 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το Θέμα 2ο : «Έγκριση πρακτικών, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 322.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%» ανάγνωσε την υπ’ αριθ.8176/9-3-23 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών 
Πόρων-Ψηφιακών Εφαρμογών και Φιλοζωίας , κου Τσουδερού Ιωάννη στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 

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 59/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σχετικά με «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» όπως ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της διακήρυξης. 

5. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε 
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
22REQ011861103 2022-12-20 

6. Tην αριθμ. 664/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε  
η σχετική μελέτη και οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

7. Την υπ’ αριθ. 4781/40886/28-12-2022 διακήρυξη. 

8. Το Πρακτικό Υπ’ αρ. 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο 
υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 8-3-2023 και σύμφωνα με το οποίο:  

 

 

1η Συνεδρίαση: Παρασκευή 16.2.2023 10.00 π.μ. 
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Στον Άγιο Στέφανο, στις 16.02.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, συνεδρίασε η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την 664/2022  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά των 
προσφορών που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθμ. 
4781/40886/28.12.2022 διακήρυξης του Δήμου Διονύσου, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την “Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων του 
Δήμου Διονύσου” του Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 322.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος) 
 
Βενιέρης Κωνσταντίνος 
 

2. Τακτικό Μέλος Ραμπαούνης Ιωάννης 

3. Τακτικό Μέλος Μαρκάκης Φώτιος 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 4781/40886/28.12.2022 διακήρυξη του 
Δήμου Διονύσου για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών 
για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Διονύσου», την υπ’ αριθμ. 59/2022 
Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου και το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει ότι 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 έχει 
λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 180661.  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 
10.2.2023 και ώρα 15:00μμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ήταν η 10.2.2023 και ώρα 15:00μμ. 
 
Η Επιτροπή, για να κάνει 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 180661 και διαπίστωσε ότι αφενός 
ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό οι εξής προσφορές από τους κάτωθι 
προμηθευτές:  
 

α/α Οικονομικός Φορέας 
Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1. ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε Ε 09/02/2023 16:20:31 

2 ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 09/02/2023 18:11:47 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι και αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.  
 
Στη συνέχεια, τα Μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου 
να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22061&tradingPartnerId=31652&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=706817437&oapc=7&oas=vSnX6vZaMbCmUfpzFc157Q..
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές έχουν λάβει 
από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος και επιπλέον 
αριθμό πρωτοκόλλου για την έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται 
σύμφωνα με τον Ν. 4050/2014, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ως κάτωθι: 
 

α/
α 

Οικονομικός Φορέας 

Α/Α  
Προσφορ
άς 
Συστήματ
ος 

Αριθ. Πρωτ. 
Έντυπης 
Υποβολής  

1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε Ε 324354 
4350/10.2.20
23 

2 ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 
 
322758 
 

4649/14.2.20
23 

 
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή σημειώνει τα εξής. 

Σύμφωνα με την παρ. 2.4.2.5. της διακήρυξης, σελίδα 33,  

«Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-
ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του 
παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

Κατόπιν η Επιτροπή του Διαγωνισμού διέκοψε την Συνεδρίασή της, λόγω του υπηρεσιακού 
φόρτου εργασίας των Μελών της. 

2η Συνεδρίαση: Πέμπτη 28.2.2023 11.00 π.μ. 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 28.02.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε η 
Επιτροπή του ανωτέρω Διαγωνισμού προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 
Η Επιτροπή έλεγξε τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών που κατέθεσαν οι ανωτέρω 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς και συγκεκριμένα  

 για την εταιρεία «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» έλεγξε μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης https://validate.tmede.gr/#/ την εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ με αρ. e-168778 
και έλαβε άμεση απάντηση με Α/Α V/158015/28.2.2023 ότι η εγγυητική τυγχάνει έγκυρη.  

 

 για την εταιρεία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» έλεγξε μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://validate.tmede.gr/#/ την εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ με 
αρ. e-168411 και έλαβε άμεση απάντηση με Α/Α V/157998/28.2.2023 ότι η εγγυητική 
τυγχάνει έγκυρη.  

 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το υποβληθέντα ΕΕΕΣ του οικονομικού φορέα  «ΠΑΝΕΛΛΑ 
ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» είναι πλήρη καθώς και ότι τα προσφερόμενα είδη (δείγματα 
που εστάλησαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού) είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα της 
Διακήρυξης και προχώρησε στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς η οποία κατέθεσε τόσο σε 
ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. 

 Η Επιτροπή παρατήρησε κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του οικονομικού φορέα «ΠΑΝΕΛΛΑ 
ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» ότι δεν υπέβαλε τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως ζητείται 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22061&tradingPartnerId=31652&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=706817437&oapc=7&oas=vSnX6vZaMbCmUfpzFc157Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!uC-aMyjbxEGnchcZEWauMg%7D&bid_number=%7B!!GGwWyl56DSmNuUVrsbXp8Q%7D&_ti=706817437&oapc=7&oas=llIYIrXboNZv507rXvRe0w..
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από την Διακήρυξη,  τα οποία σε περίπτωση μη κατάθεσης τους σύμφωνα με το άρθρο 
2.4.3.1  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» επισύρει ποινή αποκλεισμού.  

Συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» δεν κατέθεσε: 

 Αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης τουλάχιστον ίσης αξίας με 
το ποσό του προϋπολογισμού της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 262.425,06€, (Άρθρο 
2.2.5/ παρ. 2  σελ. 19 της Διακήρυξης), 

 Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού 
(Άρθρο 2.2.5/ παρ. 3  σελ. 19 της Διακήρυξης), 

 Τρείς (3) Συμβάσεις, αλλά δύο (2) συμβάσεις με τον Δήμο Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας (Σύμβαση με αρ. πρωτ. 645/11.1.2019) και (Σύμβαση με αρ. πρωτ. 
14249/17.7.2019) οι οποίες έχουν εκτελεστεί εντός των τελευταίων τριών (3) ετών. 
Επίσης κατατέθηκε αντί Σύμβασης Τιμολόγιο Μελέτης του Δήμου Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας του έτους 2017 το οποίο η Επιτροπή δεν έκανε δεκτό (Άρθρο 2.2.6/ παρ. 
1  σελ. 19 της Διακήρυξης),  

 Αντίγραφο άδειας εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού από το ΥΠΑΑΤ, όπως 
προβλέπεται στην ΚΥΑ 1153/16620/2014 (Άρθρο 2.2.9.2/ παρ. Β2  σελ. 27 της 
Διακήρυξης), 

 ISO 50001:2018 ή ισοδύναμο ((Άρθρο 2.2.9.2/ παρ. Β5 σελ. 29 της Διακήρυξης). 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν κάνει δεκτό για την συνέχεια του 
διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ». 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή λόγου φόρτου εργασίας διέκοψε την συνεδρίαση.  

 
3η Συνεδρίαση: Δευτέρα 6.3.2023 11.00 π.μ. 
 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 6.3.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή 
του ανωτέρω Διαγωνισμού προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το υποβληθέντα ΕΕΕΣ του οικονομικού φορέα  «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» είναι πλήρη καθώς και ότι τα προσφερόμενα είδη 
(δείγματα που εστάλησαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού) είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα της 
Διακήρυξης και προχώρησε στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς η οποία κατατέθηκε τόσο 
σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. 

Η Επιτροπή βρήκε πλήρη τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο οικονομικός φορέα  
«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» εκτός από την Βεβαίωση πιστοληπτικής 
ικανότητας της τράπεζας ALPHA BANK προς τον Δήμο Διονύσου της οποίας το ποσό 
υπερκαλύπτει το καθαρό ποσό του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού αλλά ο τίτλος του 
έργου Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων του 
Δήμου Διονύσου ανέφερε τον Δήμο Πεντέλης.  

Η Επιτροπή απέστειλε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 6.3.2023 στην Τράπεζα 
ερώτημα σχετικά με την ορθότητα της Βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίαση σε αναμονή απάντησης 
της τράπεζας. 

3η Συνεδρίαση: Τρίτη 7.3.2023 1.00 μ.μ. 
Στον Άγιο Στέφανο, στις 7.3.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή του 
ανωτέρω Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξει την απάντηση που έλαβε από την τράπεζα 
ALPHA BANK σχετικά με την ορθότητα της Βεβαίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του 
οικονομικού φορέα  «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ». Η Επιτροπή έλαβε με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο από την Τράπεζα ALPHA BANK απάντηση στις 7.3.2023 με 
την ορθή επανάληψη της Βεβαίωσης με τον σωστό τίτλο του έργου.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή έκανε δεκτή την ορθή επανάληψή της Βεβαίωσης 
πιστοληπτικής ικανότητας του οικονομικού φορέα  «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και προχώρησε στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του.  

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της διακήρυξης και η 
υποβληθείσα οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα που συνεχίζει στον Διαγωνισμό. 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΧΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

      

ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

322.000,00 € 312.333,68 € 

 

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
διακήρυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προτείνει προς την 
Αναθέτουσα Αρχή την ανακήρυξη ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα 
«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» με συνολικό ποσό  312.333,68€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού αποτελούν η οικονομική προσφορά της 
συμμετέχουσας εταιρείας, όπως εκτυπώθηκε από το σύστημα και επισυνάπτετε. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για: 
 

 Την έγκριση του Πρακτικού 1 / 8-3-2023 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
του Διαγωνισμού. 

 Τον αποκλεισμό της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» από την 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους λόγους που αναφέρονται στο 
ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και την ανακήρυξή της ως προσωρινού αναδόχου για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με προσφερόμενη τιμή 254.547,21€ πλέον ΦΠΑ 13% 
3.905,76€ πλέον ΦΠΑ 24% 53.880,71€ σύνολο δαπάνης 312.333,68. 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΧΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

    
ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΕ 
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1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
(ΟΜΑΔΑ 1+2+3+4)  254.547,21 € 

  

ΦΠΑ 13% ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ  [ΟΜΑΔΑ 
1] 3.905,76 € 

  
ΦΠΑ 24% ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΕΙ 53.880,71 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 312.333,68 € 

 

 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 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 59/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σχετικά με «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» όπως ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της διακήρυξης. 

 Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ011861103 
2022-12-20. 

 Την υπ’ αριθ. 4781/40886/28-12-2022 διακήρυξη. 

 Το Πρακτικό Υπ’ αρ. 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ » συνολικού προϋπολογισμού 322.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%». 

 Την αριθμ. 664/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

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

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει το Πρακτικό 1 / 8-3-2023 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» . 

 Εγκρίνει τον αποκλεισμό της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» από 
την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους λόγους που αναφέρονται στο 
ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για 
την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» . 

 Αποδέχεται  την προσφορά  της εταιρείας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και την ανακήρυξή της ως προσωρινό ανάδοχο για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με προσφερόμενη τιμή 254.547,21€ πλέον ΦΠΑ 13% 
3.905,76€ πλέον ΦΠΑ 24% 53.880,71€ σύνολο δαπάνης 312.333,68. 
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A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΧΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

    
ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΕ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
(ΟΜΑΔΑ 1+2+3+4)  254.547,21 € 

  

ΦΠΑ 13% ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ  [ΟΜΑΔΑ 
1] 3.905,76 € 

  
ΦΠΑ 24% ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΕΙ 53.880,71 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 312.333,68 € 

 

 
  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. 

 
             Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

        Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια» 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

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

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
-Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικών Υπηρεσιών 
-Γενικός Γραμματέας 
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων-Ψηφιακών Εφαρμογών και Φιλοζωίας 
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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