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Άγιος Στέφανος, 20/12/2018
Αριθ. Πρωτ : 44487

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιµητήρια των
δηµοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, συµπ/νου ΦΠΑ.

Με την 23/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια των εν θέµατι υπηρεσίας.
Με την αριθµ. 300/2018 (Α∆ΑΜ:18REQ00358584 2018-08-21) Απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε, α) η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης
και β) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού
διαγωνισµού, όπως τροποποιήθηκε µε την 318/2018 (Α∆Α:ΩΞ8ΧΩ93-Ξ02)
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και ισχύει.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27142/3232/22-08-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC003590594 2018-08-22) προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για τις
11/09/2018.
Με την αριθ. 415/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η ανωτέρω
διαγωνιστική διαδικασία κηρύχτηκε ως άγονη και αποφασίστηκε η επανάληψη του
διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και µε την ίδια επιτροπή διαγωνισµού όπως
αυτοί καθορίστηκαν µε την αριθ. 300/2018 απόφαση της Οικονοµικής, όπως
τροποποιήθηκε µε την αριθ 318/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
ισχύει.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39461/4440/14-11-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC004007476 2018-11-14) προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για τις
28/11/2018.
Τη
Τετάρτη 28/11/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα
κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων»που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
300/2018 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
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συνέταξε το αριθ. πρωτ. 41894/4-12-2018 πρακτικό
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:

Νο1,

που

αποτελεί

{Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 28 Νοεµβρίου 2018
ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού προκειµένου να διεξαχθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86
του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 23/2018 µελέτη
της ∆/νσης Περιβάλλοντος , αποτελούµενη από τους:

1.
ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
Πρόεδρο
2.
3.

, υπάλληλο του ∆ήµου, ως

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του
φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους
της υπ’ αρ. 4440/39461/14-11-2018
( 18PROC004007476
2018 -11-14
)διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι
επί συνόλου τριών (3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε
την έναρξη των διαδικασιών της δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ.
Στο διαγωνισµό προσήλθαν δύο (2) ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς
που φαίνεται στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον
οποίο φαίνονται και τα πρόσωπα που υπέβαλλαν
τους
φακέλους
προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας.
Συγκεκριµένα προσήλθαν οι κάτωθι εταιρείες

:

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων η Πρόεδρος κηρύσσει τη
λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου,
η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στην
εξέταση των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκε κατά το άρθρο 3. παρ.
1.1.β. της υπ’ αρ. 4440/39461/14-11-2018 ( 18PROC004007476 2018 11-14 ) διακήρυξης, σύµφωνα µε το οποίο: «Η αποσφράγιση διενεργείται
δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα
µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016».
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3
παρ. 1.2 της
διακήρυξης, αρχικά αποσφραγίσθηκε ο κυρίως φάκελος προσφοράς των
συµµετεχόντων , ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς τους.
Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω στοιχείων από την
Επιτροπή διαγωνισµού .
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
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Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε τον κάθε
φάκελο της Οικονοµικής
Προσφοράς και διαπίστωσε ότι κάθε Οικονοµική Προσφορά έχει συνταχθεί
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ότι το ύψος της είναι
χαµηλότερο του προϋπολογισµού της διακήρυξης.
OI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΤΑΝ:
α/α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π.Ν
ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ
Ο.Ε
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ΠΟΣΟ ΣΕ
€ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

&ΣΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΜΕ ΦΠΑ

30.997,00

38.436,28

27.746,00

34.405,04

Από τον έλεγχο των Οικονοµικών Προσφορών διαπιστώθηκε ότι η προσφορά
της εταιρίας
Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε
µε ΑΦΜ 800398396 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
είναι αυτή µε τη χαµηλότερη τιµή και η επιτροπή προτείνει την
κατακύρωση της Υπηρεσίας στην εταιρία αυτή, σύµφωνα µε την προσφορά
της, αντί του συνολικού ποσού των 34.405,04€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Στο σηµείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.}

Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τα:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39461/4440/14-11-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC004007476 2018-11-14)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Το αριθ. πρωτ. 41894/4-12-2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
5. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. η έγκριση του αριθ. πρωτ. 41894/4-12-2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
2. η ανακήρυξη της εταιρίας µε την επωνυµία «Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
ΑΦΜ 800398396, ∆.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ και µε έδρα επί της οδού Καλλινίκου
13, Τ.Κ. 13671 Αχαρναί, ως προσωρινού αναδόχου των «Υπηρεσιών ταφών
εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», αντί του ποσού των
27.746,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 6.659,04€, ήτοι συνολικού ποσού 34.405,04€
καθώς η οικονοµική προσφορά της εταιρίας «Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
ήταν η πιο χαµηλή σύµφωνα µε το κριτήριο ανάθεσης, και τα
δικαιολογητικά συµµετοχής του συµµετέχοντος, όπως επίσης και η τεχνική
προσφορά, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και της
µελέτης του συνοπτικού διαγωνισµού και ως εκ τούτου γίνονται δεκτές.
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Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος
Συν. Το αριθ. πρωτ41894/4-12-2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆/νση:
∆ιάκου
Τ.Κ.:
145 65 Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο: 2132030638
Αριθ. Fax:
2132030630
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Άγιος Στέφανος, - 11-2018
Αρ.Πρωτ:

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 300/10-72018 Α∆Α : ΩΜΥ5Ω93-ΩΩ2 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα
«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΦΩΝ
ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ » ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.996,20 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 28 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου
να διεξαχθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ.
23/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος , αποτελούµενη από τους:
1.

ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο

2.

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος

3.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου
για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’ αρ.
4440/39461/14-11-2018 ( 18PROC004007476 2018 -11-14 )διακήρυξης και
αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών
παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της
δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ.
Στο διαγωνισµό προσήλθαν δύο (2) ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που
φαίνεται στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο φαίνονται
και τα πρόσωπα που υπέβαλλαν τους
φακέλους προσφοράς σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας.
Συγκεκριµένα προσήλθαν οι κάτωθι εταιρείες :
- ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη
παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η
Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στην εξέταση των
5

φακέλων προσφοράς που κατατέθηκε κατά το άρθρο 3. παρ. 1.1.β. της υπ’ αρ.
4440/39461/14-11-2018 ( 18PROC004007476 2018 -11-14 ) διακήρυξης,
σύµφωνα µε το οποίο: «Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016».
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3
παρ. 1.2 της
διακήρυξης, αρχικά αποσφραγίσθηκε ο κυρίως φάκελος προσφοράς των
συµµετεχόντων , ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς τους.
Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω στοιχείων από την Επιτροπή
διαγωνισµού .
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε τον κάθε φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς
και διαπίστωσε ότι κάθε Οικονοµική Προσφορά έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της διακήρυξης και ότι το ύψος της είναι
χαµηλότερο του
προϋπολογισµού της διακήρυξης.
OI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΤΑΝ:
α/α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ
Ο.Ε

2

ΠΟΣΟ ΣΕ
€ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

&ΣΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΜΕ ΦΠΑ

30.997,00

38.436,28

27.746,00

34.405,04

Από τον έλεγχο των Οικονοµικών Προσφορών διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της
εταιρίας Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε µε ΑΦΜ 800398396 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ είναι
αυτή µε τη χαµηλότερη τιµή και η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση της
Υπηρεσίας στην εταιρία αυτή, σύµφωνα µε την προσφορά της, αντί του συνολικού
ποσού των 34.405,04€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Στο σηµείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ

1.
2.

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

Για την ακρίβεια των υπογραφών,
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Συνηµµένα:
Πίνακας Ι
Προσφορές συµµετεχόντων
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