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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος,27/09/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 30939 
∆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 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.  
 
Τη Τρίτη 11/09/2018, 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 συνέταξε το αριθ. πρωτ. 
29840/19-09-2018 πρακτικό Νο1, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 11 Σεπτεµβρίου  2018 
ηµέρα Τρίτη  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: 
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1.      ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , 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. 
3232/27142/22-8-2018 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 προσήλθε ένας (1) ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας  που 
φαίνεται στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο φαίνεται και 
το πρόσωπο που υπέβαλλε  τον  φάκελο προσφοράς σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 
 
Συγκεκριµένα προσήλθε  η  κάτωθι εταιρεία : 
 
- 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 του 
φακέλου προσφοράς που κατατέθηκε  κατά το άρθρο 3. παρ. 1.1.β. της υπ’ αρ. 
3232/27142/22-8-2018 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 του  
συµµετέχοντος, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς του. 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω στοιχείων από την Επιτροπή 
διαγωνισµού . 
 
Από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς την τεχνική προσφορά του συµµετέχοντος . 
Συγκεκριµένα δεν διευκρινίστηκαν  όπως αυτά αναφέρονται στην από 23/2018 
Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος : 
 
α. Αν σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της 
νοµοθεσίας περί ∆ηµόσιας Υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασµού 
νεκρών του Α.Ν.445/1968 . 
β. Αν η  µεταφορά του προσωπικού του θα γίνεται µε δικά του µέσα. 
γ. Αν µετά την ολοκλήρωση της εκταφής όταν υπάρχει πλήρης αποστέωση ο 
τάφος θα ξανασκεπάζεται µε χώµα. 
δ. Ότι  σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού θα συµµορφώνεται µε τον 
Ενιαίο Κανονισµό Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου (Α∆Σ 
45/2018, Α∆Α: 6Τ38Ω93-ΙΑΣ) και  
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ε. Ότι θα συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις 
περί ∆ηµόσιας Υγείας , Καθαριότητας και Μεταφοράς  Απορριµµάτων, καθώς 
επίσης και µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων της εκτελούµενης εργασίας ( ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Προστασία  
Περιβάλλοντος . 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ελλείψεων  και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 όπου: 
 
στην παρ. 1 αναφέρει: «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες ... να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, ...» 
 
στην παρ. 2 αναφέρει: «Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις 
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε ... ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, ... Η 
συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε 
τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη 
και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 
υποβληθεί.» 
 
στην παρ. 4 αναφέρει: «Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες να διευκρινίσουν, ... το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα 
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή 
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς 
και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 
συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.» 
 
στην παρ. 5 αναφέρει: «Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων στον 
προσφέροντα ... είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 
αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς». 
 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κάλεσε εγγράφως τον  προσφέροντα  µε το υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 28756/11-9-2018 έγγραφο, να συµπληρώσει- διευκρινίσει  πληροφορίες  
του συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
Συγκεκριµένα µε το ανωτέρω έγγραφο προσκλήθηκε ο συµµετέχοντας να 
συµπληρώσει ή να διευκρινίσει ακόµα και µε νέο έγγραφο:  
 
α. Αν σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της 
νοµοθεσίας περί ∆ηµόσιας Υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασµού 
νεκρών του Α.Ν.445/1968 . 
β. Αν η  µεταφορά του προσωπικού του θα γίνεται µε δικά του µέσα. 
γ. Αν µετά την ολοκλήρωση της εκταφής όταν υπάρχει πλήρης αποστέωση ο 
τάφος θα ξανασκεπάζεται µε χώµα. 
δ. Ότι  σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού θα συµµορφώνεται µε τον 
Ενιαίο Κανονισµό Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου (Α∆Σ 
45/2018, Α∆Α: 6Τ38Ω93-ΙΑΣ) και  
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ε. Ότι θα συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις 
περί ∆ηµόσιας Υγείας , Καθαριότητας και Μεταφοράς  Απορριµµάτων, καθώς 
επίσης και µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων της εκτελούµενης εργασίας ( ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Προστασία  
Περιβάλλοντος . 
  
Εν συνεχεία και κατόπιν της υποβολής των συµπληρωµατικών στοιχείων που 
ζητήθηκαν από τον διαγωνιζόµενο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε την 
19/09/2018 και ώρα 10:00πµ στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου 
να αξιολογήσει τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και να προχωρήσει 
στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου. 
 
Η ηµεροµηνία και ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, γνωστοποιήθηκε 
στον ενδιαφερόµενο µε το υπ’ αριθµ. 29217/14-9-2018 έγγραφο. 
 
Από τον έλεγχο των πρόσθετων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι µε το υπ΄αριθµ πρωτ. 
28898/12-9-2018 έγγραφο συµπλήρωσε και διευκρίνισε στην τεχνική προσφορά 
του όλα τα ζητούµενα από την επιτροπή.  
 
Τα εν λόγω στοιχεία µπορούν να γίνουν δεκτά από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, καθώς µε 
αυτά διευκρινίζονται και συµπληρώνονται τα ζητούµενα στην τεχνική προσφορά 
του συµµετέχοντος. Οι διευκρινήσεις δεν επιφέρουν αλλοίωση της προσφοράς 
,διότι σύµφωνα µε το άρθρο 2.παρ.3 της υπ’ αρ. 3232/27142/22-8-2018 
διακήρυξης, κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή),  όπως 
ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν. 4412/2016, από όπου προκύπτει ότι, η τεχνική 
προσφορά αξιολογείται µόνο στο αν ανταποκρίνεται ή όχι στις απαιτήσεις της 
διακήρυξης - µελέτης και δεν βαθµολογείται. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τον  
αρχικό φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς καθώς 
επίσης και τον φάκελο  µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι 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. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς, η 
επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς του συµµετέχοντος. Η οικονοµική προσφορά µονογράφηκε  από την 
Ε.∆ και κατεγράφη στον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ. 
 

Πίνακας ΙΙ: Οικονοµική Προσφορά Συµµετέχοντα   

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. - Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε   
 

28.210,00 € 34.980,40 € 

 
 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού της 
µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του 
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∆ήµου ∆ιονύσου την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη καθώς το κριτήριο 
ανάθεσης είναι «η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.3 της 
διακήρυξης, δηλαδή στην: 
 
- Εταιρεία: «Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε » µε συνολική οικονοµική προσφορά 

(χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 28.210,00 € ή 34.980,40 € µε Φ.Π.Α. 24%. 
 
Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου ∆ιονύσου) η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 3. παρ.4  της ∆ιακήρυξης).» 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τα: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. . 27142/3232/22-08-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 18PROC003590594 2018-08-22) 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το αριθ. πρωτ. 29840/19-09-2018 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. 29840/19-09-2018 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  
28.210,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 6.770,40€, ήτοι συνολικού ποσού 34.980,40€ 
καθώς µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι 
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. 

 

 

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος   
           

Συν. Το αριθ. πρωτ. 29840/19-09-2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 

 
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος,19-9-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ.Πρωτ:29840 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030638   
Αριθ. Fax: 2132030630   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 
Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 300/10-7-
2018 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 11 Σεπτεµβρίου  2018 
ηµέρα Τρίτη  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.      ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , 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. 
3232/27142/22-8-2018 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 προσήλθε ένας (1) ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας  που 
φαίνεται στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο φαίνεται και 
το πρόσωπο που υπέβαλλε  τον  φάκελο προσφοράς σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 
 
Συγκεκριµένα προσήλθε  η  κάτωθι εταιρεία : 
 
- 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 του 
φακέλου προσφοράς που κατατέθηκε  κατά το άρθρο 3. παρ. 1.1.β. της υπ’ αρ. 



7 

3232/27142/22-8-2018 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 του  
συµµετέχοντος, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς του. 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω στοιχείων από την Επιτροπή 
διαγωνισµού . 
 
Από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς την τεχνική προσφορά του συµµετέχοντος . 
Συγκεκριµένα δεν διευκρινίστηκαν  όπως αυτά αναφέρονται στην από 23/2018 
Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος : 
 
α. Αν σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της 
νοµοθεσίας περί ∆ηµόσιας Υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασµού 
νεκρών του Α.Ν.445/1968 . 
β. Αν η  µεταφορά του προσωπικού του θα γίνεται µε δικά του µέσα. 
γ. Αν µετά την ολοκλήρωση της εκταφής όταν υπάρχει πλήρης αποστέωση ο 
τάφος θα ξανασκεπάζεται µε χώµα. 
δ. Ότι  σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού θα συµµορφώνεται µε τον 
Ενιαίο Κανονισµό Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου (Α∆Σ 
45/2018, Α∆Α: 6Τ38Ω93-ΙΑΣ) και  
ε. Ότι θα συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις 
περί ∆ηµόσιας Υγείας , Καθαριότητας και Μεταφοράς  Απορριµµάτων, καθώς 
επίσης και µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων της εκτελούµενης εργασίας ( ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Προστασία  
Περιβάλλοντος . 
  
Κατόπιν των ανωτέρω ελλείψεων  και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 όπου: 
 
στην παρ. 1 αναφέρει: «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες ... να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, ...» 
 
στην παρ. 2 αναφέρει: «Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις 
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε ... ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, ... Η 
συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε 
τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη 
και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 
υποβληθεί.» 
 
στην παρ. 4 αναφέρει: «Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες να διευκρινίσουν, ... το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
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προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα 
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή 
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς 
και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 
συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.» 
 
στην παρ. 5 αναφέρει: «Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων στον 
προσφέροντα ... είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 
αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς». 
 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κάλεσε εγγράφως τον  προσφέροντα  µε το υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 28756/11-9-2018 έγγραφο, να συµπληρώσει- διευκρινίσει  πληροφορίες  
του συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
Συγκεκριµένα µε το ανωτέρω έγγραφο προσκλήθηκε ο συµµετέχοντας να 
συµπληρώσει ή να διευκρινίσει ακόµα και µε νέο έγγραφο:  
 
α. Αν σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της 
νοµοθεσίας περί ∆ηµόσιας Υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασµού 
νεκρών του Α.Ν.445/1968 . 
β. Αν η  µεταφορά του προσωπικού του θα γίνεται µε δικά του µέσα. 
γ. Αν µετά την ολοκλήρωση της εκταφής όταν υπάρχει πλήρης αποστέωση ο 
τάφος θα ξανασκεπάζεται µε χώµα. 
δ. Ότι  σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού θα συµµορφώνεται µε τον 
Ενιαίο Κανονισµό Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου (Α∆Σ 
45/2018, Α∆Α: 6Τ38Ω93-ΙΑΣ) και  
ε. Ότι θα συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις 
περί ∆ηµόσιας Υγείας , Καθαριότητας και Μεταφοράς  Απορριµµάτων, καθώς 
επίσης και µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων της εκτελούµενης εργασίας ( ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Προστασία  
Περιβάλλοντος . 
  
Εν συνεχεία και κατόπιν της υποβολής των συµπληρωµατικών στοιχείων που 
ζητήθηκαν από τον διαγωνιζόµενο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε την 
19/09/2018 και ώρα 10:00πµ στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου 
να αξιολογήσει τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και να προχωρήσει 
στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου. 
 
Η ηµεροµηνία και ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, γνωστοποιήθηκε 
στον ενδιαφερόµενο µε το υπ’ αριθµ. 29217/14-9-2018 έγγραφο. 
 
Από τον έλεγχο των πρόσθετων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι µε το υπ΄αριθµ πρωτ. 
28898/12-9-2018 έγγραφο συµπλήρωσε και διευκρίνισε στην τεχνική προσφορά 
του όλα τα ζητούµενα από την επιτροπή.  
 
Τα εν λόγω στοιχεία µπορούν να γίνουν δεκτά από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, καθώς µε 
αυτά διευκρινίζονται και συµπληρώνονται τα ζητούµενα στην τεχνική προσφορά 
του συµµετέχοντος. Οι διευκρινήσεις δεν επιφέρουν αλλοίωση της προσφοράς 
,διότι σύµφωνα µε το άρθρο 2.παρ.3 της υπ’ αρ. 3232/27142/22-8-2018 
διακήρυξης, κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή),  όπως 
ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν. 4412/2016, από όπου προκύπτει ότι, η τεχνική 
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προσφορά αξιολογείται µόνο στο αν ανταποκρίνεται ή όχι στις απαιτήσεις της 
διακήρυξης - µελέτης και δεν βαθµολογείται. 
 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τον  
αρχικό φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς καθώς 
επίσης και τον φάκελο  µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι 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. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς, η 
επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς του συµµετέχοντος. Η οικονοµική προσφορά µονογράφηκε  από την 
Ε.∆ και κατεγράφη στον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ. 
 

Πίνακας ΙΙ: Οικονοµική Προσφορά Συµµετέχοντα   

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. - Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε   
 

28.210,00 € 34.980,40 € 

 
 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού της 
µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου ∆ιονύσου την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη καθώς το κριτήριο 
ανάθεσης είναι «η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.3 της 
διακήρυξης, δηλαδή στην: 
 
- Εταιρεία: «Π.Ν ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε » µε συνολική οικονοµική προσφορά 

(χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 28.210,00 € ή 34.980,40 € µε Φ.Π.Α. 24%. 
 
Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταµένη Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου ∆ιονύσου) η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 3. παρ.4  της ∆ιακήρυξης). 
 
 
Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 
 
 
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                 1.      ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ      
 
 
                2.      ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ  
 
 
Συνηµµένα: 
Πίνακας Ι 


