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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 03/10/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 31109 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού 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. 
 
Τη Τρίτη 19/09/2017, 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 προσφορών για την ανάδειξη 
αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συνέταξε πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, σήµερα την 19 Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα  
και ώρα 10:00πµ 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 στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υπηρεσιών 
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ταφών εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων (αριθ. πρωτ. 
24600/2243/25-8-2017 ∆ιακήρυξης), προϋπολογισµού δαπάνης 
39.903,20 συµπ/νου ΦΠΑ 24%, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 24677/25-08-
2017 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
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  
 
Η έναρξη υποβολής προσφορών κηρύχθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής στις 
10:00πµ. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και παρέδωσε 
εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής φάκελο προσφοράς ο παρακάτω υποψήφιος 
ανάδοχος:  
 

1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 
Η λήξη της παραλαβής των προσφορών κηρύχθηκε από την Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στις 10:30πµ, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 
και µετά την κήρυξη της λήξης δεν έγινε δεκτή άλλη προσφορά. 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινώνησε εν συνεχεία αµέσως µε το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 8 της αριθ. πρωτ. 24600/2243/25-8-2017 ∆ιακήρυξης. 
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν είχε κατατεθεί καµία προσφορά. 
 
Εφόσον, η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 της διακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δηµόσια, παρουσία του κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για 
τη διεξαγωγή του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισµού καθώς και τους όρους της 
διακήρυξης, εξέτασε εξωτερικά τον φάκελο της προσφοράς και αφού διαπίστωσε 
ότι η προσφορά υποβλήθηκε  σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που 
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον φάκελο 
της τεχνικής προσφοράς. Μονογραφήθηκαν δε από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 
Η προσφορά του ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ήταν σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και έγινε αποδεκτή.  
 
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να 
γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
 
Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του υποψήφιου 
αναδόχου. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά είχε ως εξής: 
 
 
 
 



3 

Α/Α Είδος Εργασίας Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 
Μονάδος 

(€) 

Συνολική 
Τιµή (€) 

1 Ταφή µε άνοιγµα 
νέου Τάφου 

Τεµάχιο 20 79,00 1.580,00 

2 Ταφή µε άνοιγµα 
νέου Τάφου µε 

κοµπρεσέρ 

Τεµάχιο 8 130,00 1.040,00 

3 Ταφή σε 
υπάρχουσα εκταφή 

Τεµάχιο 240 44,00 10.560,00 

4 Μη αποστεωµένη 
εκταφή  

Τεµάχιο 20 44,00 880,00 

5 Εκταφή  Τεµάχιο 240 62,00 14.880,00 
    ΣΥΝΟΛΟ  28.940,00 
    ΦΠΑ 24% 6.945,60 
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

35.885,60 
 
Η επιτροπή έκανε δεκτή την ανωτέρω οικονοµική προσφορά διότι ήταν σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. 
  
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν: 
  
1. την υπ’αριθ. 24600/2243/25-8-2017 ∆ιακήρυξη  
2. την υποβληθείσα  προσφορά  
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της διακήρυξης αυτού του   
διαγωνισµού 
  
 προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή  
 
Την ανάδειξη του ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως προσωρινού 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.  
 
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. Το Πρακτικό Νο1/19-09-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. να εγκρίνει  το Πρακτικό Νο1/19-9-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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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 

προσωρινού 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 Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 
Μονάδος 

(€) 

Συνολική 
Τιµή (€) 

1 Ταφή µε άνοιγµα 
νέου Τάφου 

Τεµάχιο 20 79,00 1.580,00 

2 Ταφή µε άνοιγµα 
νέου Τάφου µε 

κοµπρεσέρ 

Τεµάχιο 8 130,00 1.040,00 

3 Ταφή σε 
υπάρχουσα εκταφή 

Τεµάχιο 240 44,00 10.560,00 

4 Μη αποστεωµένη 
εκταφή  

Τεµάχιο 20 44,00 880,00 

5 Εκταφή  Τεµάχιο 240 62,00 14.880,00 
    ΣΥΝΟΛΟ  28.940,00 
    ΦΠΑ 24% 6.945,60 
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

35.885,60 
 

 

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος 
 
Συν.  Πρακτικό Νο1/19-9-2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
 

 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος, 19-09-2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Ταχ.∆/νση : Λεωφ.Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  
Τ.Κ 145 65 Αγίου Στεφάνος  
Τηλέφωνο : 2132060600 
Αριθ. Fax.: 2132030630 
 
 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
 

 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, σήµερα την 19 Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα  και 
ώρα 10:00πµ 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 στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 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 ΦΠΑ 24%, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 24677/25-08-
2017 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
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  
 
Η έναρξη υποβολής προσφορών κηρύχθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής στις 
10:00πµ. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και παρέδωσε 
εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής φάκελο προσφοράς ο παρακάτω υποψήφιος 
ανάδοχος:  
 
 1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 
 
Η λήξη της παραλαβής των προσφορών κηρύχθηκε από την Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στις 10:30πµ, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 
και µετά την κήρυξη της λήξης δεν έγινε δεκτή άλλη προσφορά. 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινώνησε εν συνεχεία αµέσως µε το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 8 της αριθ. πρωτ. 24600/2243/25-8-2017 ∆ιακήρυξης. 
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν είχε κατατεθεί καµία προσφορά. 
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Εφόσον, η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 της διακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δηµόσια, παρουσία του κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 
 
  
 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για 
τη διεξαγωγή του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισµού καθώς και τους όρους της 
διακήρυξης, εξέτασε εξωτερικά τον φάκελο της προσφοράς και αφού διαπίστωσε 
ότι η προσφορά υποβλήθηκε  σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που 
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον φάκελο 
της τεχνικής προσφοράς. Μονογραφήθηκαν δε από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 
Η προσφορά του ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ήταν σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και έγινε αποδεκτή.  
 
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να 
γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
 
Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του υποψήφιου 
αναδόχου. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά είχε ως εξής: 
 
 
Α/Α Είδος Εργασίας Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιµή 

Μονάδος 
(€) 

Συνολική 
Τιµή (€) 

1 Ταφή µε άνοιγµα 
νέου Τάφου 

Τεµάχιο 20 79,00 1.580,00 

2 Ταφή µε άνοιγµα 
νέου Τάφου µε 

κοµπρεσέρ 

Τεµάχιο 8 130,00 1.040,00 

3 Ταφή σε 
υπάρχουσα εκταφή 

Τεµάχιο 240 44,00 10.560,00 

4 Μη αποστεωµένη 
εκταφή  

Τεµάχιο 20 44,00 880,00 

5 Εκταφή  Τεµάχιο 240 62,00 14.880,00 
    ΣΥΝΟΛΟ  28.940,00 
    ΦΠΑ 24% 6.945,60 
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

35.885,60 
 
Η επιτροπή έκανε δεκτή την ανωτέρω οικονοµική προσφορά διότι ήταν σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. 
  
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν: 
  
1. την υπ’αριθ. 24600/2243/25-8-2017 ∆ιακήρυξη  
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2. την υποβληθείσα  προσφορά  
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της διακήρυξης αυτού του   
διαγωνισµού 
  
 προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή  
 
Την ανάδειξη του ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως προσωρινού 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.  
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 
Η Πρόεδρος            Τα µέλη  
 
 
Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη                                    1) Θεοδοσιάδου Φωτεινή 
 
 
            2) Παπαδοπούλου Αθηνά 
 
 

 


