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Άγιος Στέφανος, 23/01/2019
Αριθ. Πρωτ : 5164

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη οριστικού
ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισµού “Παροχή Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης και
Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού
προϋπολογίσου 31.206,96 € συµ/νου ΦΠΑ.

Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµόσιων
Συµβάσεων
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:
18REQ003836527 2018-10-15.
Με
την
αριθµ.
649/16-10-2018
ΑΑΥ
(Α∆Α:ΩΕΡΛΩ93-80Τ,
Α∆ΑΜ:
18REQ00003872782 2018-10-22)
έγινε η διάθεση και εκριθηκε η σχετική
πίστωση.
Με την αριθµ. 410/2018 (Α∆Α:.ΩΒΩΣΩ93-ΖΩΩ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(AOE), εγκρίθηκαν: η σχετική µελέτη, οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς και συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισµού.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39489/4441/14-11-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC004010874 2018-11-15) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις
29/11/2018.
Με την αριθ. 505/2018 (Α∆Α:ΨΕΥ0Ω93-6Φ9) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, η
προσωπική εταιρία µε την επωνυµία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ»,
ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισµού “Παροχή
Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης και Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής”, αντί του συνολικού ποσού των 26.031,82€, συµ/νου ΦΠΑ 24%.
Στις 28/12/2018, η ανωτέρω απόφαση αποστάλθηκε µε µήνυµα του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στους αποκλεισθέντες οικονοµικούς φορείς, χωρίς να κατατεθεί
ένσταση.
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Με το αριθ. πρωτ. 144/2-1-2019 Πρόσκλησή της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κάλεσε
το προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο
προσωρινός ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε τον αριθµ. πρωτ. 3573/1401-2019 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τη Τετάρτη 16/01/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 410/2018
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού και
την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού
αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
συνέταξε πρακτικό Νο2/16-01-2019 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 16η
Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11.00 π.μ., σε
τακτική
συνεδρίαση
η
Επιτροπή
διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη 384/20-12-2017 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί
στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε
ο προσωρινός μειοδότης
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση
«Υπηρεσιών
Μαγνητοφώνησης
και
Απομαγνητοφώνησης
Απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”
του Δήμου Διονύσου” συνολικού προϋπολογισμού 31.206,96 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με CPV 79552000-8
(Υπηρεσίες
επεξεργασίας κειμένων), (Αριθ. Διακήρυξης: 4441/39489/14-112018) αποτελούμενη από τους:

1.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικό
Πρόεδρος

ΣΤΗΝ
Μέλος,

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τσομίδη Παναγιώτα

2.

Τακτικό Μέλος

Αργυρόπουλος Παναγιώτης

3.

Τακτικό Μέλος

Χρυσαφογεώργη Μαρία

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 43595/14.12.2018 πρακτικό διενέργειας
του
συνοπτικού
διαγωνισμού
για
την
ανάθεση
«Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης και Απομαγνητοφώνησης των
Πρακτικών του Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του Δήμου Διονύσου”,
η παρούσα Επιτροπή πρότεινε ως προσωρινό ανάδοχο τον
ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ με ΑΦΜ 144976532 Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ
Με την υπ΄αριθ. 505/18.12.2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια
της απόφασης αυτής, ο ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ κλήθηκε
με email από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού
να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο
εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή του email.
O προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε
στο πρωτόκολλο του
Δήμου σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών την
14.01.2019 με αριθ. πρωτ. 3573 εμπροθέσμως.
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Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην
αποσφράγιση του και στον έλεγχο πληρότητας των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου του
ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΜΠ.
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
και
σε
μονογραφή
των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά
που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώού
2.Φορολογική Ενημερότητα
3.Ασφαλιστικη Ενημερότητα
4. Πιστοποιητικά επιμελητηρίου Βοιωτίας
5.Πιστοποιητικο ισχύουσας εκπροσώπησης
6. Ένορκη Βεβαίωση περί μη επιβολής προστίμου από τη
Δ/νση
προγραμματισμού
και
συντονισμού
της
επιθεώρησης εργασίας κλπ.
7. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα
όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η
Οικονομική επιτροπή :

Επιτροπή

προτείνει

προς

τη

Να κατακυρωθεί στον ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ με ΑΦΜ
144976532
Δ.Ο.Υ.
ΘΗΒΩΝ
η
ανάθεση
των
«Υπηρεσιών
Μαγνητοφώνησης και Απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών
του Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και μέχρι το ποσό των 26.031,82€
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ , διότι κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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 και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39489/4441/14-11-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC004010874 2018-11-15)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Την αριθ. 505/2018 (Α∆Α:ΨΕΥ0Ω93-6Φ9) Απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής
4. Το Πρακτικό Νο2/16-01-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
6. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. η έγκριση του Πρακτικού Νο2/16-01-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
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2. η ανακήρυξη της προσωπικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ» που εδρεύει επί της οδού ∆ίρκης 1, Τ.Κ. 32200
Θήβα, µε Α.Φ.Μ. 144976532, ∆.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ, ως οριστικό ανάδοχο του
συνοπτικού

διαγωνισµού

“Παροχή

Υπηρεσιών

Μαγνητοφώνησης

και

Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”, αντί του
συνολικού

ποσού

των

26.031,82€,

συµ/νου

ΦΠΑ

24%,

γιατί

τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Κοινοποίηση: Τµήµα Υποστήριξης

Πολιτικών Οργάνων

Συν. Το Πρακτικό Νο2/16-01-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγιος Στέφανος, 16-012019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου
Ταχ. ∆/νση:
1
Τ.Κ.:
145 65 Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο:
2132030600
Αριθ. Fax:
2132030630

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2
για την ανάθεση παροχής «Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης και
Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Συµβουλίου, της Οικονοµικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”» του ∆ήµου ∆ιονύσου
συνολικού προϋπολογισµού 31.206,96€ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής.

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε
σύµφωνα µε τη 384/20-12-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
υπέβαλλε ο προσωρινός µειοδότης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση «Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης και
Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Συµβουλίου, της Οικονοµικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του ∆ήµου ∆ιονύσου”
συνολικού προϋπολογισµού 31.206,96 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε CPV
79552000-8
(Υπηρεσίες επεξεργασίας κειµένων), (Αριθ. ∆ιακήρυξης:
4441/39489/14-11-2018) αποτελούµενη από τους:
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος

Τσοµίδη Παναγιώτα

2.

Τακτικό Μέλος

Αργυρόπουλος Παναγιώτης

3.

Τακτικό Μέλος

Χρυσαφογεώργη Μαρία

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 43595/14.12.2018 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισµού
για
την
ανάθεση
«Υπηρεσιών
Μαγνητοφώνησης
και
Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του ∆ήµου ∆ιονύσου”, η παρούσα Επιτροπή
πρότεινε ως προσωρινό ανάδοχο τον ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ µε ΑΦΜ
144976532 ∆.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ
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Με την υπ΄αριθ. 505/18.12.2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε
το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ.
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ κλήθηκε µε email από την Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού
να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο εντός δέκα εργασίµων
ηµερών από την παραλαβή του email.
O προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου σφραγισµένο
φάκελο δικαιολογητικών την 14.01.2019 µε αριθ. πρωτ. 3573 εµπροθέσµως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του και στον
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ.
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώού
2.Φορολογική Ενηµερότητα
3.Ασφαλιστικη Ενηµερότητα
4. Πιστοποιητικά επιµελητηρίου Βοιωτίας
5.Πιστοποιητικο ισχύουσας εκπροσώπησης
6. Ένορκη Βεβαίωση περί µη επιβολής προστίµου από τη ∆/νση προγραµµατισµού
και συντονισµού της επιθεώρησης εργασίας κλπ.
7. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο
2.2.9.2 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή :
Να κατακυρωθεί στον ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ µε ΑΦΜ 144976532 ∆.Ο.Υ.
ΘΗΒΩΝ η ανάθεση των «Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης και Αποµαγνητοφώνησης
των Πρακτικών του Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής» και µέχρι το ποσό των 26.031,82€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ,
διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Η Πρόεδρος
Τσοµίδη Παναγιώτα

Τα Μέλη
Αργυρόπουλος Παναγιώτης

Χρυσαφογεώργη Μαρία
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