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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
31Η Συνεδρίαση /16-10-2017
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 209/2017
ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης έργου µε τίτλο «Εργασίες επισκευής κτιρίου
πλύσης οστών» µε την διαδικασία του άρθρου 15 του Π.∆ 171/87 .

Πρακτικό της µε αριθµό 31ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 16η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2017
ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 12513/12-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του
∆ηµάρχου 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 ∆ηµάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4.Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6.Καµπάκας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου
Σ.Φιλοπούλου.
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 12064 /04 10-2017 εισήγηση της Κωνσταντοπούλου Βασιλικής ∆ιευθύντριας Τ.Υ του ∆ήµου
η οποία έχει ως εξής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Καισαριανή

04/10/2017

Αρ. πρωτ.

12064

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προς: Οικονοµική Επιτροπή
Κοιν.: Οικονοµική Υπηρεσία

Εισήγηση προς Οικονοµική Επιτροπή
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέµα: Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης έργου µε τίτλο «Εργασίες επισκευής κτιρίου
πλύσης οστών» µε τη διαδικασία του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο «Εργασίες επισκευής κτιρίου πλύσης οστών» αφορά εργασίες επένδυσης
τοίχων µε κεραµικά πλακίδια ενδεικτικών διαστάσεων 20Χ20εκ., απόχρωσης ανοικτού µπεζ
καθώς κι εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ύδρευσης κι αποχέτευσης ανοξείδωτου
επίπλου πλύσεως. Στο χώρο των αποδυτηρίων διάνοιξη παραθύρου διαστάσεων
1,50Χ0,40εκ. στον τοίχο κάθε αίθουσας και τοποθέτηση δύο (2) κουφωµάτων αλουµινίου
(φεγγιτών) διαστάσεων 1,50Χ0,40εκ. λευκής απόχρωσης µε δυνατότητα ανάκλισης.
Το σύνολο του έργου µε την προµήθεια και την τοποθέτηση των απαιτούµενων
υλικών και όλες οι εργασίες για την ορθή κατασκευή του έργου ανέρχονται στο ποσό των
3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.

Στην δαπάνη περιλαµβάνονται εκτός της προµήθειας και της
µεταφοράς των υλικών, το κόστος του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων
για την εκτέλεση των εργασιών.
Η διάρκεια του έργου θα είναι δύο (2) εβδοµάδες.

Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ.

Κωνσταντοπούλου Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η
Οικονοµική Επιτροπή.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
5. την παραπάνω προσφορά
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου
7. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου
και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος
έτους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Ψηφίζει Πίστωση 3.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 45.7331.0001 ,του
προϋπολογισµού του έτους 2017 - 2018 για την αντιµετώπιση της δαπάνης του
παραπάνω έργου.

2.Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες επισκευής κτιρίου πλύσης οστών»,
όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου, στον
Γεώργιο Λ. Ναυπακτίτη µε ποσό 3.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α .

3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής:

α Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85
και Π∆ 171/87.
β. Η διάρκεια του έργου θα είναι δύο (2) εβδοµάδες από την υπογραφή της
σύµβασης.

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της
µελέτης και παρέχεται µε εγγυητική επιστολή του Γεώργιο Λ. Ναυπακτίτη.
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4. Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6. Καµπάκας Αντώνιος

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Καισαριανή
16/10/2017
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

