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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   3/2020

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
                   του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή 
                   οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων
                   (αρ. μελ. 63/2019). 

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα (Ιάσονος  & Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  20η του  μηνός  Ιανουαρίου,  του  έτους  2020,  ημέρα της  εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 08:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά  την  υπ'  αριθμ.  720/17-01-2020  πρόσκληση  (σε  ορθή  επανάληψη)  του
Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7)  μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε  (5),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Μουζάκης
Αθανάσιος.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Κόντη Κασσιανή.

Επί  του  3ου θέματος  της ημερήσιας  διάταξης ο  κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται
τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 63/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τ.Υ. &
Υπηρεσιών  Δόμησης,  η  οποία  αφορά  την  κατασκευή  οστεοφυλακίων  στο  νέο
νεκροταφείο  των  Αγ.  Θεοδώρων,  δυτικά  των  υπαρχόντων,  με  την  ίδια  γενική
γεωμετρία, από σκυρόδεμα, ενώ τα ανοίγματα των οστεοφυλακίων θα κλειστούν με
πλάκες μαρμάρου, προϋπολογισμού δαπάνης #16.120,48# € και προστιθεμένου
του ΦΠΑ 24% εξ €  #3.868,92# € στο συνολικό ποσό των #19.989,40# €.
2. Ο δημοτικός  προϋπολογισμός  έτους  2019  όπου  στον  Κ.Α.  45-7326.002  του
σκέλους των εξόδων του με τίτλο "Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Αγ.
Θεοδώρων" υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση ποσού #20.000,00# € προς εκτέλεση
του εν λόγω έργου.
3. Η με αριθ. πρωτ. 20498/22-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-820, περί έγκρισης
δαπάνης  και  διάθεσης  πίστωσης  ποσού  ύψους  19.989,40  €  σε  βάρος  του
ανωτέρω Κ.Α. 
4. Η  υπ΄  αριθ.  287/2019  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
για το εν λόγω έργο,  εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης αυτού κατόπιν διεξαγωγής
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συνοπτικού  διαγωνισμού  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης την  πλέον  συμφέρουσα
από  οικονομική  άποψη  προσφορά, μόνο  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)
εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές της  σχετικής  μελέτης  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &
Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού.
5. Η υπ΄ αριθ. 24891/17-12-2019 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ 19PROC006049296) για τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
6. Η υπ΄ αριθ. 24891/17-12-2019 (με ΑΔΑ: ΨΘΡ3ΩΛ3-ΚΚΙ) Περιληπτική Διακήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω
έργου και η εφημερίδα όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
7. Το  γεγονός  ότι  δεν  υπήρξε  κάποια  ένσταση  κατά  των  όρων  της  εν  θέματι
διακήρυξης.
8. Το  από  09-01-2020  1ο πρακτικό  αξιολόγησης  προσφορών  της  Αρμόδιας
Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές, ως εξής:

 
Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1 ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(Κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο 227/09-01-2020)
2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

(Κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο 234/09-01-2020)

Κατόπιν  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  έγιναν  δεκτές  και  οι  δύο
συμμετοχές, καθότι ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων
που έγιναν δεκτοί, όπως εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13.541,20 € 16%

2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

14.186,02 € 12%

Κατόπιν  των  ανωτέρω η  Επιτροπή εισηγείται  την  ανάδειξη  του  ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  -  Πολιτικού  Μηχανικού  Ε.Μ.Π.  (με  ποσοστό  έκπτωσης  16%),  ως
προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, καθότι η προσφορά
του είναι  η  πλέον συμφέρουσα για  τον  Δήμο και  σύμφωνη με τους  όρους της
διακήρυξης. 
11. Η από 15-01-2020 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής προς την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου για την λήψη σχετικής Απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν
από αυτές του άρθρου 3 του Ν.  4623/2019,  μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το από 09-01-2020 1ο πρακτικό διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού
της  Αρμόδιας  Επιτροπής  του  Δήμου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  "Κατασκευή
οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων " (αρ. μελ. 63/2019).



2.  Αναδεικνύει τον  ΖΥΓΟΜΗΤΡΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ  -  Πολιτικό  Μηχανικό  Ε.Μ.Π.,  ως
προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά του
η οποία ανέρχεται στο ποσό των #13.541,20# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24%
εξ  €  #3.249,89#  στο  συνολικό  ποσό  των  #16.791,09#  €  (ήτοι  προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης 16%)  είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει
της τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών
από  την  κοινοποίησή  της,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  127  του  Ν.
4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  3/2020

      Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                         Σακελλαρίου Αναστάσιος

  Παπαθανασίου Αθανάσιος 
   

  ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                     Κορδαλή Σωτηρία

                                                                              Μουζάκης Αθανάσιος
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