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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού
και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του του συνοπτικού διαγωνισµού για την Υπηρεσία
Ταφών–Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου
συνολικού προϋπολογισµού 72.168,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 07/14-01-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε το Πρακτικό 52111/20-12-2019 Πρακτικό 1 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 358/2019
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και ανακηρύχθηκε ο Χριστοδούλου
Κωνσταντίνος ως προσωρινός αναδοχος για την για την Υπηρεσία Ταφών–
Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου
µέχρι το ποσό των 72.168.00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ καθώς η προσφορά

2.

3.
4.

του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και οικονοµικά η πλέον συµφέρουσα για το ∆ήµο
∆ιονύσου.
Την υπ’ αριθ. 4592/18-2-2020 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης η επιτροπή του διαγωνισµού κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο
να καταθέσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε προθεσµία 10
ηµερών. Η πρόσκληση αυτή παρελήφθη ιδιοχείρως από τον ανάδοχο στις 0403-2020. Ο προσωρινός ανάδοχος ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ λόγω
ειδικών συνθηκών (πανδηµίας
κορωνοϊού Covid-19) κατέθεσε στην
υπηρεσία σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 06/05/2020, µε αριθ.
Πρωτ 10218.
Τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 10218/06-05-2020 φάκελο µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του κ. Χριστοδούλου Κωνσταντίνου
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 10586/12-05-2020 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
358/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :

«…..Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, την 11η Μαίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 10:00, συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, η
οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 358/15.10.2019 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισµού ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΦΩΝ ΕΚΤΑΦΩΝ
ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».

1. Χατζηδάκη Αικατερίνη, ως Πρόεδρο.

2. Παναγοπούλου Παναγιώτα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό µέλος.
3. Γεροντογιάννη Ιωάννα , υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό µέλος.
Με την υπ’ αριθ. 4592/18-2-2020 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης η επιτροπή του διαγωνισµού κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να
καταθέσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε προθεσµία 10 ηµερών. Η
πρόσκληση αυτή παρελήφθη ιδιοχείρως από τον ανάδοχο στις 04-03-2020.
Ο προσωρινός ανάδοχος ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ λόγω ειδικών συνθηκών
(πανδηµίας κορωνοϊού Covid-19) κατέθεσε στην υπηρεσία σφραγισµένο φάκελο
δικαιολογητικών την 06/05/2020, µε αριθ. Πρωτ 10218. Λόγω των ειδικών
συνθηκών η υπηρεσία τον έκανε δεκτό.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε
αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου µε προσωρινό ανάδοχο τον
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:

1. Ασφαλιστική ενηµερότητα
2. Φορολογική Ενηµερότητα
3. Βεβαίωση υποβολής αιτήµατος από τα ΚΕΠ για το πιστοποιητικό περί µη
πτώχευσης

4. Αντίγραφο του ποινικού µητρώου.
5. Βεβαίωση αντικειµένου εργασιών (ΚΑ∆) από το taxis net.
6. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου (είχε κατατεθεί την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού)

7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ( σύµβαση παροχής υπηρεσιών ) από φορείς του
8.
9.

∆ηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας (είχε
κατατεθεί την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού)
Υπεύθυνη δήλωση µε τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι
υπόχρεοι καταβολής εισφορών (είχε κατατεθεί την ηµεροµηνία διεξαγωγής
του διαγωνισµού)
Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της υπ' αριθµ. 37/2019
µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος (είχε κατατεθεί την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού)

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο
2.2.9.2 της διακήρυξης, δεδοµένου ότι οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να
κατακυρωθεί στον Χριστοδούλου Κωνσταντίνος µε ΑΦΜ. 056940154 ∆ΟΥ Κηφισιάς
για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΦΩΝ ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται........“

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε
Οικονοµικής Επιτροπής για:

όπως

ληφθεί

Απόφαση

της

1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. Πρωτ.10586/12-05-2020 Πρακτικό Νο2 της
2.

Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΦΩΝ ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ»
του
Χριστοδούλου
Κωνσταντίνου µε ΑΦΜ. 056940154 ∆ΟΥ Κηφισιάς
µε προσφερόµενη
συνολική τιµή 72.168.00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

Οι ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.

Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

Συνηµµένα: Τα πρακτικά Νο 2
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