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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: :
Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού
διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας.

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 68/12.3.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε
το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο
διαγωνισµός στον Χρήστου Στέφανο, ως προσωρινός ανάδοχος και µέχρι το ποσό των
9.920,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13099/02.04.2018 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την
διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης έως 16.04.2018.
3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 13099/02.04.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου.
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17956/17.05.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 384/20.12.2017 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :
«…Με το υπ’αριθµ. 1 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού «Υπηρεσίες Ιατρού
Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας» η παρούσα επιτροπή πρότεινε ως προσωρινό ανάδοχο του
∆ιαγωνισµού τον:
ΧΡΗΣΤΟΥ Στέφανο µε ΑΦΜ 111588870 ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ ως προσωρινό ανάδοχο για την
ανάθεση των “Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας”.
Με την υπ΄αριθ. 68/12.3.2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό και ανακηρύχθηκε ο κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Στέφανος ως προσωρινός ανάδοχος. Σε συνέχεια της
απόφασης αυτής, ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε µε το υπ΄αριθ.πρωτ. 13099/02-42018 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού να προσκοµίσει σε σφραγισµένο
φάκελο, έως την 16-4-2018, τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε, εµπρόθεσµα στην υπηρεσία, σφραγισµένο φάκελο
δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που της υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι τελικά τα
δικαιολογητικά που απεστάλησαν από τον κ. Στέφανο ΧΡΗΣΤΟΥ είναι τα εξής :
1) Ασφαλιστική ενηµερότητα (αρ.πρωτ. 5547/10-4-2018).
2) Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο (αρ.πρωτ. 64692008/04-4-2018)
3) Υπεύθυνη δήλωση του κ.Στέφανου ΧΡΗΣΤΟΥ ότι έχει αιτηθεί αντίγραφο του Ποινικού του
Μητρώου από 04-4-2018 και ότι το ποινικό του µητρώο είναι µηδενικό.
4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αρ.πρωτ. 137715/12-4-2018).
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι:
α) Εξέλειπε το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία (δικαιολογητικό κατακύρωσης ιγ΄του άρθρου 16 παρ.Β της διακήρυξης).
β)Απαιτείται η προσκόµιση επικαιροποιηµένου Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή
επαγγελµατικής οργάνωσης όπου θα φαίνεται η εγγραφή σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών
τους, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισµού.
Ο προσωρινός ανάδοχος ενηµερώθηκε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία την 04-5-2018 για την
προσκόµιση των προαναφερόµενων (α) και (β) δικαιολογητικών. Την ίδια ηµέρα (04-5-2018)
έστειλε ηλεκτρονικά επικαιροποιηµένη Βεβαίωση ότι είναι µέλος του Τ.Ε.Ε. (µε ηµεροµηνία
έκδοσης 04/5/2018). Όσον αφορά το (α) προαναφερόµενο δικαιολογητικό το οποίο
προσκοµίστηκε την 15/5/2018 ηλεκτρονικά πρέπει να παρατηρήσουµε ωστόσο ότι από 04/5/2018
λάβαµε αντίγραφο της από 04-5-2018 βεβαίωσης υποβολής αιτήµατός του στο Πρωτοδικείο
Αθήνας (αρ.πρωτ. Κ.Ε.Π. 1041/Φ.1756217/7400/04-5-2018).
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωµοδοτεί προς τη Οικονοµική Επιτροπή υπέρ της κατακύρωσης
του διαγωνισµού στον κο ΧΡΗΣΤΟΥ Στέφανο µε ΑΦΜ 111588870 ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα...»
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για:
1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 17956/17.05.2018 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και
2.- Την ανακήρυξη του ΧΡΗΣΤΟΥ Στεφάνου µε ΑΦΜ 111588870 ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ ως
οριστικό ανάδοχο για την ανάθεση των “Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας” οµάδα Β της
διακήρυξης και µέχρι το ποσό των 8.000€ προ ΦΠΑ (9.920,00€ συµπ/νου του
αναλογούντος ΦΠΑ) καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική του προσφορά ήταν η χαµηλότερη
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.
O ∆ήµαρχος
Μ.Ε.∆.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
Συνηµµένα:
1) Το πρακτικο Νο2 της Ε∆

Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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