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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  12η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 21ης Μαρτίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 127/2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Από το Πρακτικό της 12ης 21-03-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Σήμερα την 21η 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 9217/17-03-2023 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 1ο.: «Εξειδίκευση Πίστωσης για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης 

Μαρτίου». 
ΘΕΜΑ ΕΗΔ2ο: «Έγκριση πρακτικού Νο2  οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος 
Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την 
«Προμήθεια Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων & Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία  και Υπηρεσιών Καθαρισμού – Απομάκρυνση Φυσικής Βλάστησης ( 
Υλοτομίες ) και Καλαθοφόρου Αυτοκινήτου ». 
ΘΕΜΑ  1ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και 
Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 5ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 
22490/19-7-2022 Συμφωνίας-Πλαίσιο για την Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων του 
Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: « Έγκριση πρακτικού  Νο6 (δικαιολογητικών  κατακύρωσης)  Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για υπηρεσίες 
αποκομιδής & διαχείρισης βιοαποδομήσιμων & ογκωδών απορριμμάτων του 
Δήμου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, 
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα ». 
ΘΕΜΑ  4ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου  
(οικοπέδου) για την στάθμευση οχημάτων προσωπικού ή επισκεπτών του 
Δημαρχείου Διονύσου».  
ΘΕΜΑ  5ο: : «Έγκριση πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου (αρ.32Α Ν.4412/2016 & παρ.1 
αρ. 43 Ν.4605/2019) και ανάθεση σε αναδόχους για την Προμήθεια Υπηρεσιών 
αποχιονισμού εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης 5-10.2.2023 (φαινόμενο 
«BARBARA»)». 
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 ΘΕΜΑ 6ο:  «Παράταση της Προθεσμίας υποβολής της αιτιολόγησης των 
προσφορών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», 
λόγω διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος ΕΣΗΔΗΣ». 

θΕΜΑ 7ο: «Εξειδίκευση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ AEBE για 
την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 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: 127/2023 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το Θέμα 6ο: «Παράταση της Προθεσμίας υποβολής της 
αιτιολόγησης των προσφορών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ», λόγω διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος ΕΣΗΔΗΣ» ανάγνωσε 
την υπ’αριθ.9148/17-03-2023 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών & Ενεργειακής Αναβάθμισης, κου Κριεμάδη  
Στέφανου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης'» 

3. Η υπ’αριθμ. 89519/23-12-2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής 
Ασφάλειας, Άξονας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων 
κλάδων της οικονομίας της χώρας» στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
NextGeneration EU. 
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4. Την υπ’ αριθμ. 11/2023 ΑΟΕ με την οποία ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισμού 
και καταρτίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

5. Το από 17-2-2023 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού  

6. Την από 23-2-2023 κλήση από την Αναθέτουσα Αρχή των οικονομικών φορέων 
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», οι οποίοι 
κατέθεσαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στις προσφορές τους, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/16, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/21, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής  

7. Το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτιολογήσεων των 
προσφορών έληγε την Τετάρτη 15/3/2023 και ώρα 23:59:59. 

8. Το υπ’αριθμ. Δ11/81469/14-3-2023 έγγραφο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – 
Δ/νση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων – Τμ. Διαγ/μών έργων, μελετών και 
τεχνικών Υπηρεσιών (α’) με το οποίο ενημέρωνε για τη διακοπή λειτουργίας του 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα από την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 18:00 
έως και Πέμπτη 23/3/2023 και ώρα 18:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης, ήτοι 1 
ημέρα και 6 ώρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτιολογήσεων 
των προσφορών. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται με το παρόν  

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου 

 

την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτιολογήσεων των προσφορών των 
οικ. Φορέων, λόγω  διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
από την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/3/2023 και ώρα 18:00 
λόγω εργασιών αναβάθμισης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 
24-3-2023 και ώρα 23:59:59. 

 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. 

 Την  υπ’αριθμ. 89519/23-12-2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα 
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, Άξονας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση 
της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας» στα 
πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU 

 Την υπ’ αριθμ. 11/2023 ΑΟΕ με την οποία ορίστηκε η επιτροπή του 
διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας. 

 Το από 17-2-2023 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», λόγω διακοπής 
λειτουργίας του υποκαταστήματος ΕΣΗΔΗΣ». 

 Την από 23-2-2023 κλήση από την Αναθέτουσα Αρχή των οικονομικών 
φορέων «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», 
οι οποίοι κατέθεσαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 88 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 
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4782/21, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής . 

 Το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των 
αιτιολογήσεων των προσφορών έληγε την Τετάρτη 15/3/2023 και ώρα 
23:59:59. 

 Το υπ’αριθμ. Δ11/81469/14-3-2023 έγγραφο του Υπ. Υποδομών και 
Μεταφορών – Δ/νση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων – Τμ. Διαγ/μών 
έργων, μελετών και τεχνικών Υπηρεσιών (α’) με το οποίο ενημέρωνε για 
τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα από 
την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/3/2023 και ώρα 
18:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης, ήτοι 1 ημέρα και 6 ώρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτιολογήσεων των προσφορών. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτιολογήσεων των 
προσφορών των οικ. Φορέων, λόγω  διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα από την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 
23/3/2023 και ώρα 18:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης, με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής την Παρασκευή 24-3-2023 και ώρα 23:59:59. 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο 
IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 
παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της 
διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. 

             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 
- Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
-Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Ενεργειακής Αναβάθμισης 
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