ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 5 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 11893/30.4.2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 3.
Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 6. Κουρής
Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Κοκοτίνης Χρήστος, 2. Καλούδης Κωνσταντίνος, 3. Σερέτη
Χριστίνα και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο
κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο υπάλληλος του
Δήμου κ. Κελέσης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 98/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων
οστεοφυλακίων στο δημοτικό κοιμητήριο» (Α.Μ. 18/2015)
O υπάλληλος του Δήμου κ. Κελέσης, που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την
έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων στο
δημοτικό κοιμητήριο» (Α.Μ. 18/2015), είπε τα εξής: Με την υπ’ αριθ. 95/2015 απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο ενέκρινε: 1) τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου, για την
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο» (Α.Μ. 18/2015)
προϋπολογισμού 12.000,00 € με Φ.Π.Α. (23%), 2) τη ανάληψη της Νομικής Δέσμευσης για το έργο
«Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο» (ΑΜ 18/15) προϋπολογισμού 12.000,00 €
με Φ.Π.Α. (23%) σε βάρος του Κ.Α. 45.7326.0013 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου. Το έργο
χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη και 3) καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Στη συνέχεια, θέτοντας υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις: 1) του Ν. 3669/2008, 2)
του άρθρου 21 του Ν. 2362/1995, 3) της παρ. 1β του άρθρου 72του Ν. 3852/2010, 4) του Ν. 3463/2006,
ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου.

Κατόπιν, έθεσε υπόψη του Σώματος, τις παρακάτω προσφορές:
1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ, τιμή οστεοφυλακίου 135 € πλέον Φ.Π.Α.
2. ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε., τιμή οστεοφυλακίου 140 € πλέον Φ.Π.Α.
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ, τιμή οστεοφυλακίου 125 € πλέον Φ.Π.Α.
4. Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ «ΠΕΜ» ΑΕΒΕ, τιμή οστεοφυλακίου 120 € πλέον Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο που διεξήχθη στα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων, η Οικονομική
Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία «Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ «ΠΕΜ» ΑΕΒΕ» δεν διαθέτει
εργοληπτικό πτυχίο.
Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, και μετά από σύγκριση
των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προτείνουν να
ανατεθεί η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΥΓΟΜΗΤΡΟ, κρίνοντας την προσφορά του
ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο και με τιμή εκάστου οστεοφυλακίου 125 € πλέον Φ.Π.Α.
σύμφωνα με την προσφορά του.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
3669/2008 και το Ν. 2362/1995
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούσης της κ. Πίκουλα)
Εγκρίνει την απ’ απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων στο δημοτικό
κοιμητήριο» (Α.Μ. 18/2015) στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΥΓΟΜΗΤΡΟ και με τιμή εκάστου οστεοφυλακίου 125 €
πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την προσφορά του
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
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