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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος,.29./03/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 14183 
∆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, ανακήρυξη οριστικού 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.  
 
Με την 531/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η εταιρία 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, ανακηρύχτηκε ως προσωρινός 
ανάδοχος των «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών 
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κοινοτήτων», αντί του ποσού των  27.746,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 6.659,04€, ήτοι 
συνολικού ποσού 34.405,04€. 
 
Η επιτροπή µε την αριθµ. 3686/14-01-2019 Πρόσκληση καλούσε τον Προσωρινό 
Ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η πρόκληση 
στάλθηκε µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 14/01/2019 και ώρα 2:59 
µ.µ.  
 
Στις 16/01/2019 ο αποκλεισθείς οικονοµικός φορέας  µε την επωνυµία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ», παρέλαβε ιδιοχείρως την αριθµ 531/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και δεν υπέβαλε ένσταση.  
 
Στις 16/01/2019 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  επανήλθε µε νεώτερο ηλεκτρονικό 
µήνυµα  και συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον προσωρινό ανάδοχο, 
προκείµενου να λάβει και να ανταποκριθεί στην αριθ. πρωτ. 3686/14-01-2019 
Πρόσκληση. 
 
Στη συνέχεια και µετά το άκαρπό της χρονικής περιόδου στην οποία ο προσωρινός 
ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε η επιτροπή µε νεώτερο ηλεκτρονικό µήνυµα της 
Προέδρου, καθως και µε τηλεοµοιοτυπία, τέθηκε εκ νέου χρονικό περιθώριο πέντε 
ηµερών προκείµενου ο προσωρινός ανάδοχος να ανταποκριθεί στην πρόσκληση 
της.  Ωστόσο, ο προσωρινός ανάδοχος εκ νέου δεν ανταποκρίθηκε µε αποτέλεσµα 
το νέο χρονικό περιθώριο να παρέλθει άκαρπο. 
 
Με την αριθ. 42/2019 (Α∆Α: Ω4Ψ2Ω93-ΖΦ6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
αποφασίστηκε:  

• η έκπτωση  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, από προσωρινός ανάδοχος των «Υπηρεσιών 
ταφών εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του εδαφίου 4 άρθρου 103 του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 

147/τΑ/2016)  καθώς δεν ανταποκρίθηκε στην αριθµ. πρωτ. 3686/14-01-
2019 Πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

• η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 103 ου Ν4412.2016  

• η κατακύρωση - ανακήρυξη της προσωπικής εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο, επί 
της οδού Χελµού 23, Τ.Κ. 14565 µε Α.Φ.Μ. 056940154, ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 
ως προσωρινού αναδόχου των «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιµητήρια 
των δηµοτικών κοινοτήτων».  

 
Με το αριθ. πρωτ. 8532/14-02-2019 έγγραφο της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η 
ανωτέρω απόφαση (42/2019) επιδόθηκε µε  θυροκόλληση στην οικεία του του 
νόµιµου εκπροσώπου της  αποκλεισθέντος εταιρίας µε την επωνυµία «Π.Ν 
ΒΡΑΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από τον κλητήρα του ∆ήµου ∆ιονύσου στις 18/02/2019 
και ουδεµία ένσταση υπέβαλε.  
 
Με το αριθ. πρωτ. 8544/14-02-2019 έγγραφο της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η 
ανωτέρω απόφαση (42/2019) επιδόθηκε από τον κλητήρα του ∆ήµου ∆ιονύσου 
στον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου στις 15-02-2019. 
  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε την αριθ. πρωτ. 8256/13-02-2019 Πρόσκληση 
για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης απευθυνόµενη προς την 
προσωπικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ», η 
οποία παρατάθηκε χρονικά µε το αριθ. πρωτ. 11370/5-3-2019 έγγραφο.  
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Στην ανωτέρω πρόσκληση, η προσωπική εταιρία µε την επωνυµία 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ», ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα µε τον αριθ. 
πρωτ. 12191/13-03-2019 φάκελο «δικαιολογητικών κατακύρωσης».  
 
Τη  Τρίτη 26/03/2019,και ώρα 10:00πµ 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 και την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθ. πρωτ. 13785/27-03-2019 
Πρακτικό Νο2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο: 
 

«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 26 Μαρτίου  
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την 300/10-7-2018 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 ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» σύµφωνα µε την αριθ 42/5-2-2019 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής . 

 

1. Μπακαφούκα Μιράντα , ως Πρόεδρο. 

2. Θεοδοσιάδου Φωτεινή , υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό 
µέλος. 

3. Σπυροπουλος Ιωάννης , υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό 
µέλος. 

 

Με την υπ’ αριθ.8256/13-2-2019 Πρόσκληση Υποβολής 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης η επιτροπή του διαγωνισµού κάλεσε 
τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης σε προθεσµία 10 ηµερών. 

 

Με το υπ αριθ 11370/5-3-2019  έγγραφο της επιτροπής δόθηκε 
παράταση Υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 5 ηµερών . Η 
παράδοση του εγγράφου στον προσωρινό ανάδοχο έγινε στις 8-3-
2019. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  κατέθεσε στην 
υπηρεσία σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 13-3-2019, 
συνεπώς εµπροθέσµως µε αριθ. πρωτ 12191/13-3-2019.   

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση 
του ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.  
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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. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έχει ζητήσει 
πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης και αντίγραφο του ποινικού 
µητρώου καθώς επίσης και τις βεβαιώσεις υποβολής αιτηµάτων.   

4. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ( είχε κατατεθεί την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού)   

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ( σύµβαση παροχής υπηρεσιών ) από 
φορείς του ∆ηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα για την απόδειξη της 
τεχνικής ικανότητας ( είχε κατατεθεί την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού)  

6. Υπεύθυνη δήλωση µε τους ασφαλιστικούς φορείς στους 
οποίους είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών ( είχε κατατεθεί την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού)   

 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 2.2.7.2 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  η παροχή 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. 

 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο 
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 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)  
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2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τις αριθµ. 351/2018 &42/2019 Αποφάσεις της  

4. Το αριθ. πρωτ. 13785/27-03-2019 Πρακτικό Νο2 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 αριθ. πρωτ. 13785/27-03-2019 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

2. η ανακήρυξη της προσωπικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο, επί της οδού Χελµού 
23, Τ.Κ. 14565 µε Α.Φ.Μ. 056940154, ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως οριστικό 
ανάδοχο των «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών 
κοινοτήτων», αντί του ποσού των 30.997,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 
7.439,28€, ήτοι συνολικού ποσού 38.436,28€ καθώς κατέθεσε όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί µε αποδεικτικό επίδοσης, σους 
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς.  
 
 

 

 

 

Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος   
           

Συν. Το αριθ. πρωτ. 13785/27-03-2019 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 

 
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 27/3/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ. :13785 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030631   

  
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
  

 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ   

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΦΩΝ ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

 

 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 26 Μαρτίου  2019, ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00,συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, η 

οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 300/10-7-2018 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 ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ» σύµφωνα µε την αριθ 42/5-2-2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  

 

Μπακαφούκα Μιράντα, ως Πρόεδρο. 

Θεοδοσιάδου Φωτεινή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό µέλος. 

Σπυροπουλος Ιωάννης, υπάλληλο του ∆ήµου, ως τακτικό µέλος. 
 
Με την υπ’ αριθ.8256/13-2-2019 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης η επιτροπή του διαγωνισµού κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να 
καταθέσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε προθεσµία 10 ηµερών. 
 
Με το υπ αριθ 11370/5-3-2019  έγγραφο της επιτροπής δόθηκε παράταση 
Υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 5 ηµερών. Η παράδοση του εγγράφου 
στον προσωρινό ανάδοχο έγινε στις 8-3-2019. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  κατέθεσε στην 
υπηρεσία σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 13-3-2019, συνεπώς  
εµπροθέσµως µε αριθ. πρωτ 12191/13-3-2019.   
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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. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έχει ζητήσει πιστοποιητικό 

περί µη πτώχευσης και αντίγραφο του ποινικού µητρώου καθώς επίσης και 
τις βεβαιώσεις υποβολής αιτηµάτων.   

4. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου (είχε κατατεθεί την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού)   

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ( σύµβαση παροχής υπηρεσιών ) από φορείς του 
∆ηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας (είχε 
κατατεθεί την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού)  

6. Υπεύθυνη δήλωση µε τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι 
υπόχρεοι καταβολής εισφορών (είχε κατατεθεί την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού)   

 
 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 
2.2.7.2 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  η παροχή 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. 
 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Η Πρόεδρος        Τα Μέλη 

  

Μπακαφούκα Μιράντα 1)  Θεοδοσιάδου Φωτεινή 

 

2) Σπυροπουλος Ιωάννης 

 

 


