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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩT.: 26289/22-12-2021
Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 25925/17.12.2021
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Ο.Ε είναι η 17.12.2021
Απόσπασμα 53ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίαση της 21ης-12-2021
Αριθμός Απόφασης : 276
Αριθμός Θέματος : 2ο
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- 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 για συνεδριάσεις κεκλεισμένων
των θυρών για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
-Το ΦΕΚ Β΄ 4206 /12.09.2021 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 « Συνεδριάσεις
συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους
» και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 «νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο»
τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των
παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά (πέντε 5) τ.μ. χρήση μάσκας και
αντισηπτικού.
-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24.9.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ αρ.εγκυκλίου 643 με (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ παράγραφος Α.3, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η
παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76),τα συλλογικά όργανα
των Δήμων, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να συγκαλούνται α) δια ζώσης β) μέσω
τηλεδιάσκεψης γ) για ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), δ)
δια περιφοράς
Η Τακτική MEIKTH Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής διεξήχθη σήμερα στις
21/12/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 25925/17.12.2021 έγγραφη
53η πρόσκληση της 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 & άρθρο 12 του ν. 4623/2019, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρων
θεμάτων:
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9)
εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη.
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΗΡΟΥ (Πρ/δρος Ο.Ε-Αντ/χος)
Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ
Μ.ΖΟΥΡΟΥ
Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ
Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Γ.ΠΕΤΡΟΥ
Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Α.ΜΗΝΑΣ

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: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με Α.Μ. 18ΤΥ/2021, προϋπολογισμού δαπάνης 2.852.000,00€ συμπ.
Φ.Π.Α.24%.
Μετά την εκφώνηση του θέματος, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, διάβασε
την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τα τεύχη της υπ’ αρ. 18ΤΥ/2021 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» (συνημ. 1), σύμφωνα με την οποία
προβλέπονται εργασίες συντήρησης και επισκευής οδοστρώματος οδών που έχουν

υποστεί φθορές και βλάβες στις επιστρώσεις των, λόγω χρήσης και παλαιότητας.
Συγκεκριμένα : α) στις οδούς που η επίστρωση του οδοστρώματος έχει φθαρεί
και παρουσιάζει ολισθηρότητα, θα αφαιρεθεί με απόξεση η αποξήλωση και θα
γίνει επανεπίστρωση με όμοια υλικά, β) θα γίνουν επιστρώσεις σε νέους οδούς
που προέκυψαν από ρυμοτομικές διανοίξεις και σε παλαιούς που δεν έχουν
επίστρωση. Οι οδοί αυτοί είναι διανοιγμένοι και ελεύθεροι νομικών, δασικών,
ιδιοκτησιακών κωλυμάτων όπως απαλλοτριώσεις κ.λ.π. γ) θα γίνουν επιστρώσεις
ασφάλτου, ειδικά αντιολισθηρές, σε κομβικές διασταυρώσεις και οδούς με
αυξημένη κίνηση.
2. Την υπ’ αρ. Α-1208 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ27ΑΩΡ3ΘΑΦ, ΑΔΑΜ: 21REQ009761601 2021-12-16) ποσού 2.852.000,00€ σε βάρος του
Κ.Α: 30-7323.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, με την παρακάτω κατανομή ανά
οικονομικό έτος :
 Για το έτος 2021ποσό 50.000,00€
 Για το έτος 2022 ποσό 200.000,00€
 Για το έτος 2023 ποσό 1.602.000,00€
 Για το έτος 2024 ποσό 1.000.000,00€
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
Α) τους όρους διακήρυξης και τα τεύχη για την δημοπράτηση του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με Α.Μ.
18ΤΥ/2021, προϋπολογισμού δαπάνης 2.852.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης (συνημ. 2).
Β) Τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 8.α του
άρθρου 108 του Ν.4782/2021, ως εξής:
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Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ.
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.

2

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΓΛΑΡΑ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΦΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.

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 κατά πλειοψηφία, παρούσης της κ. Α. Ασημακοπούλου, τα κάτωθι:
Α. τους όρους διακήρυξης και τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου με
τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με Α.Μ. 18ΤΥ/2021, προϋπολογισμού
δαπάνης
2.852.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και
το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης (συνημ. 2).
Β. Τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με την
παράγραφο 8.α του άρθρου 108 του Ν.4782/2021, ως εξής:

Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ.
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

2

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΓΛΑΡΑ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΦΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΜΕΛΟΣ Ε.Δ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε

Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΗΡΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ
Μ.ΖΟΥΡΟΥ
Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ
Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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