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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη προµήθειας υπηρεσιών
ταφών εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, προϋπολογισµού
δαπάνης 39.903,20€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.

Με την 137/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια των εν θέµατι υπηρεσιών.
Την αριθµ. 210/1-8-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την προµήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα
κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων & και η διάθεση πίστωσης µε χρέωση Κ.Α.

45.6162.0003 µε τίτλο «Λοιπά Έξοδα Τρίτων για Ταφές, Εκταφές κλ στα Κοιµητήρια
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων (ΑΑΥ 671/2017, Α∆Α: ΩΟΚΣΩ93-Ε∆9), του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 συνολικά χρηµατικού ποσού
39.903,20 ευρώ, β) η υπ’ αριθµ.18/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και γ)
οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού .
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 24600/2243/25-08-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
17PROC001861652 2017-08-28) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις
19/09/2017.
Με την αριθµ. 252/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, ανακήρυξε την
προσωπική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε
ΑΦΜ 056940154, ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και µε έδρα επί της οδού Χελµού 23 Τ.Κ.
14565 Άγιος Στέφανος, ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας υπηρεσιών ταφών
εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων γιατί η προσφορά του ήταν
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και η τιµή που προσέφερε χαµηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, αντί
του συνολικού ποσού των 25.885,60€ συµ/νου 24%ΦΠΑ.
Με το αριθµ. πρωτ. 34373/24-10-2017 έγγραφο της η επιτροπή προσκάλεσε τον
προσωρινό Ανάδοχο για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Ο Ανάδοχος ανταποκρίθηκε και κατέθεσε εµπρόθεσµα σχετικό
φάκελο που έλαβε τον αριθµ. 36187/6-11-2017.
.
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Τη ∆ευτέρα 6/11/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την Προµήθειας υπηρεσιών ταφών εκταφών στα
Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
210/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του
διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των διακιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή κατά την
εξέταση των δικαιολογητικών ζήτησε µε το αριθµ. πρωτ. 38342/21-11-2017
έγγραφο της συµπληρωµατικά στοιχεία, που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα µε ο αριθµ
πρωτ. 38391/22-11-2017 φάκελο.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέλου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
συνέταξε πρακτικό Νο2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, και ο
διαβίβασε µε το αριθµ. πρωτ. 39468/29-11-2017 έγγραφό της στο Τµήµα
Προµηθειών, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, την 06 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 13:00µµ συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε
την υπ’ αριθµόν 210/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο
προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για
την προµήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων
(αριθ.
πρωτ.
24600/2243/25-8-2017
∆ιακήρυξης),
προϋπολογισµού δαπάνης 39.903,20 συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%,
αποτελούµενη από τους:

1) Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη, ∆ηµοτική υπάλληλος, ως Πρόεδρο
2) Θεοδοσιάδου Φωτεινή, ∆ηµοτική υπάλληλος, ως Τακτικό Μέλος
3) Παπαδοπούλου Αθηνά, ∆ηµοτική υπάλληλος, ως Τακτικό Μέλος

Με το υπ’ αριθ. 1/19-09-2017 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών
κοινοτήτων (αριθµ. ∆ιακήρυξης 24600/2243/25-08-2017), η παρούσα Επιτροπή
πρότεινε την ανάδειξη του κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως προσωρινού
αναδόχου.
Με την υπ΄αριθ.252/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 34373/24-10-2017 πρόσκληση
να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο έως 06/11/2017 τα προβλεπόµενα από
το άρθρο 16 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου τον
υπ’ αρ. πρωτ.: 36187/6-11-2017 σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά.
Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, στην
µονογραφή και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν
µε αυτόν.
Λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11
της διακήρυξης, η Επιτροπή µε το υπ’ αρ. πρωτ. 38342/21-11-2017 έγγραφό της
ενηµέρωσε τον προσωρινό ανάδοχο προκειµένου να προσκοµίσει τα ελλειπή
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δικαιολογητικά εντός 5 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου. Στις
22/11/2017 ο ανάδοχος κατέθεσε εµπροθέσµως στο πρωτόκολλο του ∆ήµου τον
υπ’ αρ. πρωτ.: 38391/22-11-2017 φάκελο, τον οποίο η Επιτροπή αποσφράγισε,
έλεγξε και απεφάνθη ότι ήταν πλήρης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να
κατακυρωθεί η προµήθεια υπηρεσίας στον κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
δεδοµένου ότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.»

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 24600/2243/25-08/2017 απόφασης ∆ηµάρχου,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016

3.
4.
5.
6.

Την 252/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Το αριθµ πρωτ. 39468/29-11-2017 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Tα στοιχεία του φακέλου

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:

1. να εγκρίνει

το αριθµ πρωτ. 39468/29-11-2017 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής

∆ιαγωνισµού

2. να
ανακηρύξει
την
προσωπική
επιχείρηση
µε
την
επωνυµία
«ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε ΑΦΜ 056940154, ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
και µε έδρα επί της οδού Χελµού 23 Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, ως
οριστικού αναδόχου της προµήθειας υπηρεσιών ταφών εκταφών στα
Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
η τιµή που προσέφερε χαµηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, αντί
του συνολικού ποσού των 25.885,60€ συµ/νου 24%ΦΠΑ. Οι αναλυτικές
τιµές ανά υπηρεσία περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

Είδος Εργασίας

1

Ταφή µε άνοιγµα
νέου Τάφου
Ταφή µε άνοιγµα
νέου Τάφου µε
κοµπρεσέρ
Ταφή σε
υπάρχουσα εκταφή
Μη αποστεωµένη
εκταφή
Εκταφή

2

3
4
5

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τεµάχιο

20

Τιµή
Μονάδος
(€)
79,00

Συνολική
Τιµή (€)

Τεµάχιο

8

130,00

1.040,00

Τεµάχιο

240

44,00

10.560,00

Τεµάχιο

20

44,00

880,00

Τεµάχιο

240

62,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

14.880,00
28.940,00
6.945,60

1.580,00

3

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

35.885,60

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος
Συν. Το αριθµ πρωτ. 39468/29-11-2017 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άγιος Στέφανος, 22-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.∆/νση : Λεωφ.Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου
Τ.Κ 145 65 Αγίου Στεφάνος
Τηλέφωνο : 2132060600
Αριθ. Fax.: 2132030630

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, την 06 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 13:00µµ συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε
την υπ’ αριθµόν 210/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο
προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για
την προµήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων
(αριθ.
πρωτ.
24600/2243/25-8-2017
∆ιακήρυξης),
προϋπολογισµού δαπάνης 39.903,20 συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%,
αποτελούµενη από τους:
1) Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη, ∆ηµοτική υπάλληλος, ως Πρόεδρο
2) Θεοδοσιάδου Φωτεινή, ∆ηµοτική υπάλληλος, ως Τακτικό Μέλος
3) Παπαδοπούλου Αθηνά, ∆ηµοτική υπάλληλος, ως Τακτικό Μέλος

Με το υπ’ αριθ. 1/19-09-2017 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών
κοινοτήτων (αριθµ. ∆ιακήρυξης 24600/2243/25-08-2017), η παρούσα Επιτροπή
πρότεινε την ανάδειξη του κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως προσωρινού
αναδόχου.
Με την υπ΄αριθ.252/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 34373/24-10-2017 πρόσκληση
να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο έως 06/11/2017 τα προβλεπόµενα από
το άρθρο 16 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου τον
υπ’ αρ. πρωτ.: 36187/6-11-2017 σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά.
Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, στην
µονογραφή και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν
µε αυτόν.
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Λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11
της διακήρυξης, η Επιτροπή µε το υπ’ αρ. πρωτ. 38342/21-11-2017 έγγραφό της
ενηµέρωσε τον προσωρινό ανάδοχο προκειµένου να προσκοµίσει τα ελλειπή
δικαιολογητικά εντός 5 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου. Στις
22/11/2017 ο ανάδοχος κατέθεσε εµπροθέσµως στο πρωτόκολλο του ∆ήµου τον
υπ’ αρ. πρωτ.: 38391/22-11-2017 φάκελο, τον οποίο η Επιτροπή αποσφράγισε,
έλεγξε και απεφάνθη ότι ήταν πλήρης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να
κατακυρωθεί η προµήθεια υπηρεσίας στον κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
δεδοµένου ότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.

Η Πρόεδρος

Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη

Τα µέλη

1) Θεοδοσιάδου Φωτεινή

2) Παπαδοπούλου Αθηνά
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