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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩT.: 6877/14-04-2020
Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 6555/06-04-2020
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ είναι η 06-04-2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 14ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίαση της 10ης-04-2020
Αριθμός Θέματος 9ο
Αριθμός Απόφασης 70
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
 του άρθρου 10 του υπ’ αριθμ. 55 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020) σχετικά με τις
κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά την
διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.
 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο
του ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των
περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) έγγραφο
του ΥΠΕΣ σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.
Η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ
ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σήμερα 10/04/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30, ύστερα
από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 6555/06-04-2020 έγγραφη πρόσκληση (14η) του
Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς
Συμβούλους, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρων θεμάτων της Η.Δ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) εννέα
μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Πρόεδρος Ο.Ε.)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε.
ΠΕΤΡΟΥ Γ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ.
ΖΟΥΡΟΥ Μ.
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Χ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ Δ.
ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Ι.
ΜΗΝΑΣ Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα: «Σύνταξη των όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και
ορισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για την
μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων
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πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής»,
προϋπολογισμού δαπάνης 61.999,13€ συμπ. ΦΠΑ24%».
Μετά την εκφώνηση του θέματος, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. διάβασε την εισήγηση, η οποία
έχει ως εξής:
« Με την υπ’ αρ. 39/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΦΓΩΡ3ΕΓΨ) εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης εκπόνησης μελετών με τίτλο: ‘Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής’
προϋπολογισμού 61.999,13€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. (χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αρ. Α-571 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(ΑΔΑ:6ΚΟΡΟΩΡ3-1Ο8), ΑΔΑΜ: 20REQ006426717/2020-03-13) ποσού 62.000,00€
σε βάρος του Κ.Α: 64-7413.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους
2020.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε :
Α) για τη σύνταξη των όρων διακήρυξης και την έγκριση των τευχών για την
δημοπράτηση της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής»,
προϋπολογισμού δαπάνης 61.999,13€ συμπ. ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 117 του
Ν.4412/2016 και το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης.
Β) Την σύσταση της Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
i) Το υπ’ αρ. πρωτ. ΟΙΚ5475/12-03-2020 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκε
από το ΤΕΕ ο ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους), σύμφωνα
με την υποπ. γ της παρ. 9 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
ii)Το υπ’ αρ.πρωτ. ΟΙΚ 5789/17-03-2020 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης, σύμφωνα
με το οποίο κληρώθηκαν τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
1
2
3

Ονοματεπώνυμο
Μάστορας Θεοδωράκης
Παπαλάμπρος Χρήστος
Μέλος ΤΕΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο
Τακλής Γεώργιος
Σαραφίδου Μαρία
Αν. μέλος ΤΕΕ

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

iii) To γεγονός ότι λόγω παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δεκαπέντε (15)
ημερών, της υποπ. γ της παρ. 9 του άρθρου 221 του ν.4412/2016, από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης στο ΤΕΕ για τον ορισμό μελών, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να
επιλέξει πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε.
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
1
Μάστορας Θεοδωράκης
Τακλής Γεώργιος
Πρόεδρος
2
Παπαλάμπρος Χρήστος
Σαραφίδου Μαρία
Μέλος
3
Σπυροπούλου ΕυσταθίαΜαγλαρά Σταματία
Μέλος
Έφη
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, θεωρώντας τα όσα αναφέρονται σ’ αυτή ότι είναι
ορθά, νόμιμα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα, τα κάτωθι:
Α) τη σύνταξη των όρων διακήρυξης, και την έγκριση των τευχών για την
δημοπράτηση της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής»,
προϋπολογισμού δαπάνης 61.999,13€ συμπ. ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 117 του
Ν.4412/2016 και το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης.
Β) Τη σύσταση της Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης η οποία είναι η εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Μάστορας Θεοδωράκης
2
Παπαλάμπρος Χρήστος
3
Σπυροπούλου Ευσταθία Έφη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο
Τακλής Γεώργιος
Σαραφίδου Μαρία
Μαγλαρά Σταματία

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Ο Πρόεδρος

Δ. Δημητρόπουλος

Παρόντα Μέλη
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε.
ΠΕΤΡΟΥ Γ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ.
ΖΟΥΡΟΥ Μ.
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Χ.

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

