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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.34/2-12-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης 478/2020
Περίληψη
Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) εκτέλεσης του έργου, β) συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού,
γ) επιλογής διαγωνισμού και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ”.
Στα Σπάτα σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ’
αριθμ. πρωτ.: 34790/27-11-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν
αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι:
Παρόντες
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις
Καμία.
Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34761/27-11-2020 έγγραφο, το
οποίο έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:


Το άρθρο 72 §1 του Ν. 3852/2010 όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 4623/2019
(Α' 134/09.08.2019) και τροποποιήθηκε με την παρ. 9α του άρθρου 10 Ν. 4625/2019 (Α'
139/31.08.2019) ισχύει ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: «… ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την
απευθείας ανάθεση».



Την υπ’ αριθ. 327/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου έγινε αποδοχή της
χρηματοδότησης ποσού 46.500,00€ με ΦΠΑ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και εγκρίθηκε να καλυφθούν από ιδίους πόρους οι τυχόν επιπλέον δαπάνες
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εργασιών για την εξ ολοκλήρου εκτέλεση του έργου που αφορά στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ
στις σχολικές μονάδες του Δήμου.


Την υπ’ αριθ.πρωτ. 31007/22.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΣ2Ν46ΜΤΛ6-06Ι) απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ, της Πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων
υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» με φορέα
υλοποίησης το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος (Ν. Αττικής), πηγή χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, ποσού 46.500,00 €.



Την υπ’ αριθ. 101/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων, έτους 2020, όπου εγγράφει το
έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες» στον ΚΑ: 64-7311.001 με ποσό 74.000,00€.



Την υπ’ αριθ. 133/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την εκτέλεση του
έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ". Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους: 27.427,09 € και από πρόγραμμα Υπ.
Εσωτερικών – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 46.500,00€ με ΦΠΑ. Η μελέτη υποβάλλεται συνημμένα με την
παρούσα εισήγηση.



Το σχέδιο διακήρυξης που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, στο οποίο έχουν συνταχθεί οι όροι
διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, αρ. 117 ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.



Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 34272/23.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007698786) πρωτογενές αίτημα προς το
ΚΗΜΔΗΣ το οποίο υποβάλλεται συνημμένα με την παρούσα εισήγηση.



Η με αριθ.πρωτ. 34586/25.11.2020 απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης (ΑΑΥ) οικονομικού
έτους 2020, ΑΔΑ: 67ΤΚΩ1Χ-ΟΨΧ, ΑΔΑΜ: 20REQ007725980 και αρ. B-656/25.11.2020, η οποία
υποβάλλεται συνημμένα με την παρούσα εισήγηση.



To με αριθ.πρωτ. 34504/25.11.2020 πρακτικό για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του
έργου που προέκυψε μετά από κλήρωση. Υποβάλλεται συνημμένα με την παρούσα εισήγηση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση εκτέλεσης του έργου του θέματος από την αναθέτουσα
αρχή, η οποία και είναι αρμόδια για την εκκίνηση των διαδικασιών δημοπράτησης του συγκεκριμένου
έργου στο πλαίσιο της ωρίμανσης των προϋποθέσεων για την υλοποίησή του. Καταρτίζονται οι όροι
διακήρυξης για ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συγκροτείται η επιτροπή διαγωνισμού
για την δημοπρασία του έργου μετά το σχετικό ως άνω πρακτικό σύμφωνα με το οποίο αναγράφηκαν τα
ονόματα των κληρωθέντων μελών κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Δάρατζης Χρήστος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 4/Α’, ως πρόεδρος
2. Μαγγίνας Ευθύμιος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 4/Α’, ως μέλος
3. Μαγγανά Ιωάννα, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 3/Β’, ως μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Χονδρόπουλος Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 5/Α’, ως πρόεδρος
2. Γεώργας Άγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 4/Α’, ως μέλος
3. Στάμου Γεώργιος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 4/Α’, ως μέλος

Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:
1. Την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ” συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ ποσού ύψους
73.927,09 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 133/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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2. Την επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.
4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, καθώς και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου, όπως αυτοί αναφέρονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης.
3. Την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου, όπως το
αριθ.πρωτ. 34504/25.11.2020 πρακτικό.

υπ’

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ”, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ ποσού ύψους
73.927,09 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 133/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
2. Επιλέγει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του
Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής,
3. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, όπως αυτοί
αναφέρονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης.
4. Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου, όπως το υπ’ αριθ. πρωτ.
34504/25.11.2020 πρακτικό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 478/2020.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
ΤΑ ΜΕΛΗ
της Οικονομικής Επιτροπής
1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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