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                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
                                           24Η Συνεδρίαση /23-9-2015 
                                          ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :113/2015 
 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση έργου που αφορά τη «Συντήρηση        
σχολικών κτιρίων (Μ15)» του έτους 2015. 
  
Πρακτικό της µε αριθµό 24ης/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής  του ∆ήµου Καισαριανής , την 23η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 
2015. 

 
Στην  Καισαριανή σήµερα την 23η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα 10.00  π.µ η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής ,  συνήλθε σε 
έκτακτη δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ.10403/22-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε  
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , 
του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος              1.Βούρλος ∆ηµήτριος        
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                   
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης(αν. µέλος) 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Κοντόσταυλος Γεώργιος          
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη. 
 
                          
O κ. Πρόεδρος-∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση  της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας  η οποία έχει ως εξής: 
 



 
                                                                                ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/09/2015 
                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10380 
 
   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ : 
 
ΘΕΜΑ: 
Άνοιγµα Οικονοµικών Προσφορών & Κατακύρωση από την 
Οικονοµική Επιτροπή του επείγοντος έργου «Συντήρηση σχολικών 
κτιρίων (Μ15)» 
 
Ανάλυση: 
 
Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και µικροεπισκευών των σχολικών 
συγκροτηµάτων του ∆ήµου, προκειµένου να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 
2015-2016. Οι εργασίες αφορούν σε επισκευές σε υδραυλικές εγκαταστάσεις (χώροι 
υγιεινής και λεβητοστάσια), σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε 
χρωµατισµούς εσωτερικούς και εξωτερικούς των κτιρίων και σε επισκευές θυρών και 
συντηρήσεις αύλειων χώρων. 
 
     Ο Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.540,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
      Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καισαριανής για το έτος 2015 υπάρχει ο 
κωδικός Κ.Α.70.7331.0036 που αφορά στο συγκεκριµένο έργο. 
     Κατόπιν των παραπάνω προτείνουµε στην Οικονοµική Επιτροπή να 
προχωρήσει στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών & κατακύρωσης του 
αποτελέσµατος στον µειοδότη για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων (Μ15)» 
 
 
Η Συντάξασα µηχανικός                                                  Η ∆ιευθύντρια 
                                                                                   Τεχνικής Υπηρεσίας 
 Χαρίτου Ελιάννα                                                   Βασιλική Κωνσταντοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός                                                Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
 
 
Στην συνέχει ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τις  
προσφορές που κατατέθηκαν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου λέγοντας και τα  
εξής:  
 1)  ΡΕΚΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ε.∆.Ε. 
∆έκα χιλιάδες εκατό εξήντα τρία ευρώ (10.163 €) συν Φ.Π.Α 23%. Σύνολο δώδεκα 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500 €).  
 2)  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΝΙΚ. ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  Ε.∆.Ε.                                                  
Εννέα χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (9.889,15€) συν 
Φ.Π.Α. 23%.   

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87,  

2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84, ΑΔΑ: Β416Ω1Α-ΙΙ9  

3. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’),  

4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08,  

5. το άρθρο 19 του Ν. 4071/12,  



6. την παραπάνω προσφορά,  

7. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου,  

8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του 

τρέχοντος έτους, 

Καλούμε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου και τη 

διάθεση της απαραίτητης πίστωσης που θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 70.73310036 

του Δήμου Καισαριανής. 

  
                                           Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση, έλεγξε την 
Τεχνική Έκθεση και τις προσφορές που κατατέθηκαν για την εκτέλεση του ανωτέρω 
έργου, µειοψηφούντος του κ.  Γ. Κοντόσταυλου  ο οποίος ψήφισε  ΛΕΥΚΟ. 
 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την µελέτη, την διάθεση σχετικής πίστωσης στον κωδικό Κ. 70.7331.0036 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καισαριανής του έτους 2015, που αφορά το 
συγκεκριµένο έργο, την απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 
(Μ15)»  και την κατακύρωση αυτού.  
 Αναθέτει το ανωτέρω έργο στον ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ  ΝΙΚ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  
Ε.∆.Ε ο οποίος έδωσε την πιο οικονοµική προσφορά από τεχνικοοικονοµικής 
απόψεως για την εκτέλεση του έργου. 
Το xρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου. 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο  αφού αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                     1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
                                                                     2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                     3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης(αν. µέλος) 
                                                                     4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                     5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                     6.Κοντόσταυλος Γεώργιος                                                       
    ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
                                                                                 Καισαριανή   24/9/2015 

                                                  Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
 

                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 

                                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                                                     


