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ΑΔΑ: 6Ρ1ΤΩΡ3-ΒΡΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩT.: 5245/22-03-2021
Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 4832/12-03-2021
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Ο.Ε είναι η 12-03-2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 13ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίαση της 16ης-03-2021
Αριθμός Θέματος 5o
Αριθμός Απόφασης 47

Έχοντας υπόψη 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 COVID-19
- 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
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27404/7280/ 13-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) έγγραφο του ΥΠΕΣ
«Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των
Δήμων.

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) αριθμός
εγκυκλίου 426, έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της
πανδημίας»
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ.1813/01-02-2021με (ΑΔΑ:
ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-30η εγκύκλιος»
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021με (ΑΔΑ:620346ΜΤΛ6ΝΙ1) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού-31η εγκύκλιος»
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής διεξήχθη ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ στις 16/03/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:45, ύστερα από την
υπ’ αριθμόν πρωτ.: 4832/12-03-2021
έγγραφη πρόσκληση (13η) του Προέδρου, η
οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα
με τις Δ/ξεις των άρθρων 72,74,75 του Ν.3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με
τα άρθρα 76, 77 του ν. 4555/2018 , άρθρο 3 του ν. 4623/2019, το άρθρο 72 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2020) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/ 2020
(ΦΕΚ 197/Α/2020) και της υπ’ αριθμ. 185/08-09-2019 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρων θεμάτων της Η.Δ.
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) εννέα
μελών βρέθηκαν παρόντα (5 ) μέλη.
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 Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε η κ. Μ.Ιγγλέζη
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Πρόεδρος Ο.Ε-Αντ/χος)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε
ΠΕΤΡΟΥ Γ.
ΖΟΥΡΟΥ Μ.
ΙΓΓΛΕΖΗ Μ.
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Χ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ Δ.
ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Ι.
ΜΗΝΑΣ Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα: ‘Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και ορισμού
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ανάθεση
του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κλπ.» με Α.Μ. 07ΤΥ/2021,
προϋπολογισμού δαπάνης 94.634,00€ συμπ. Φ.Π.Α.24%’
Μετά την εκφώνηση του θέματος, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. διάβασε την εισήγηση, η οποία
έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1. Τα τεύχη της υπ’ αρ. 07ΤΥ/2021 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κλπ.» (συνημ. 1), σύμφωνα με την
οποία προβλέπονται εργασίες στους διαδρόμους του κοιμητηρίου για
βελτίωση της επισκεψιμότητας, χρήσης και λειτουργίας του χώρου, με
διευθέτηση της επιφανειακής ροής των όμβριων υδάτων, υψομετρική
διαμόρφωση και επίστρωση των διαδρόμων μεταξύ των τμημάτων
χώρων ταφής του κοιμητηρίου, καθώς και κατασκευή w.c. στην
ανατολική πλευρά του κοιμητηρίου.
2. Την υπ’ αρ. Α-440 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:
9Γ82ΩΡ3-284, ΑΔΑΜ: 21REQ008200465 2021-02-25) ποσού
96.634,46€ σε βάρος του Κ.Α: 45-7326.001 του προϋπολογισμού του
Δήμου, με την παρακάτω κατανομή ανά οικονομικό έτος :
 Για το έτος 2021ποσό 50.000,00€
 Για το έτος 2022 ποσό 46.634,46€
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
Α) τους όρους διακήρυξης και τα τεύχη για την δημοπράτηση του έργου με τίτλο
«Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κλπ.» με Α.Μ. 07ΤΥ/2021, προϋπολογισμού
δαπάνης 94.634,00€ συμπ. ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το
συνημμένο σχέδιο διακήρυξης (συνημ. 2).
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Β) Τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 8.α
του άρθρου 108 του Ν.4782/2021, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο

1

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΛΗΣ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

2

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΓΑΛΑΡΑ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΦΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ιδιότητα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.
ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.
ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, θεωρώντας τα όσα αναφέρονται σ’ αυτά ότι είναι
ορθά, νόμιμα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα τα κάτωθι:
Α) τους όρους διακήρυξης και τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο
«Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κλπ.» με Α.Μ. 07ΤΥ/2021, προϋπολογισμού
δαπάνης 94.634,00€ συμπ. ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το
συνημμένο σχέδιο διακήρυξης.
Β) Τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο
8.α του άρθρου 108 του Ν.4782/2021, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Ονοματεπώνυμο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΛΗΣ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.

2

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΓΑΛΑΡΑ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.

3

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΦΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Ο Πρόεδρος

Δ. Δημητρόπουλος

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

