
Απιθμ. Απόθαζηρ 197/2021                    ΑΠΟΠΑΜΑ 
                                           Σηρ με απιθμ.15/23-4-2021 
                                                                       Σακηικήρ  δια πεπιθοπάρ 

                                                                             ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικ.Δπιηπ. 
                                                                                       Γήμος Γίος-Ολύμπος 

 

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηηρ μελέηηρ και ηπόπορ εκηέλεζηρ διενέπγειαρ  διαγωνιζμού με 

ηίηλο : «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ (Φιλόδημορ II) » 
 
Σην Ληηφρσξν ζήκεξα, 23 Απξηιίνπ 2021 θαη ψξα 13:00 π.κ. ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ 
Δήκνπ Δίνπ-Οιχκπνπ, ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ζπλήιζε ζε ηακηική δια πεπιθοπάρ 
ζςνεδπίαζη, ζχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ 
Α’ 55)  «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 10 
ην νπνίν αλαθέξεη «…όηι η λήυη ηφν αποθάζεφν ηφν πάζης θύζεφς ζσλλογικών 
οργάνφν ηφν ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και ηφν διοικηηικών ζσμβοσλίφν ηφν εποπηεσόμενφν 
νομικών ηοσς προζώπφν δύναηαι να  λαμβάνει τώρα είηε δια περιθοράς καηά ηις 
προβλέυεις ηης παρ.5 ηοσ αρ.67 και ηης παρ.1 ηοσ άρθροσ 167 ηοσ ν.3852/2010 (Α΄87), 
είηε δια ηηλεδιάζκευης με κάθε πρόζθορο ηηλεπικοινφνιακό μέζο…», χζηεξα απφ ηελ 
αξηζκ.5161/19-04-2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  πνπ επηδφζεθε λφκηκα  ζηα κέιε ηεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10.  
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ, βξέζεθαλ 
παξφληα ηα παξαθάησ έμη  (6) κέιε :  
    
ΠΑΡΟΝΣΔ                                 ΑΠΟΝΣΔ 
                                          
1 - Επάγγεινο Γεξνιηφιηνο.                                -  Πέηξνο Κηάθαο 
2.- Δεκήηξηνο Παηζηαξίθαο                                 
3.- Νηθφιανο Λακπνλίθνο 
4.- Ισάλλεο Πνχιηνο 
5.- Κσλζηαληίλνο Κνπξηάηεο 
6.- Αζαλάζηνο Καιατηδήο 
 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ.  Δφηζηνπ Αξεηή 

 

 Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 11ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηεο Επηηξνπήο, ηα εμήο: 

Έρνληαο ππφςε : 

1.-Τν άξζξν 209 & 9, Ν. 3463/2006 

2.-Τνλ Ν. 4412/2016 

3.- Η δαπάλε γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα βαξχλεη  ηνλ ΚΑ 60.7336.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
έηνπο 2021   (ζρεη. ε ππ΄ αξηζκ. 244/2021 Απφθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο  ) 

4.-Τελ ππ΄αξηζκ. 5133/25-2-2018 πξφζθιεζε ΙΙ ηνπ πξνγξάκκαηνο Φηιφδεκνο ΙΙ θαη ηελ 
78561/16-11-2020 ηξνπνπνίεζε απηήο 

5.-Τελ 47/2020 κειέηε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο 

6.-Τηο ππ΄ αξηζκ. 58/2018 θαη 192/2020 απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

.  
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7.- Τελ ππ΄ αξηζκ. 34142/9-7-2018 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Εζσηεξηθψλ.  

8.- Τν γεγνλφο φηη ην παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Φηιφδεκνο II 

9.-Τν κε αξηζκ. Πξση. 5270/21-4-2021 πξσηνγελέο αίηεκα ην νπνίν αλαξηήζεθε ζην 
ΚΗΜΔΗΣ  θαη έιαβε ΑΔΑΜ 21REQ008507930 
10.- Τν κε ΑΔΑΜ 21REQ008508450 εγθεθξηκέλν αίηεκα.  

11.-Τν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ #74.400,00€# 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ην Ν. 4412/2016 & ην Ν. 
3463/2006 θαη ην Ν. 3852/2010 θαιείηαη: 
1.-Να εγθξίλεη ηελ 47/2020 κειέηε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο   

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ #126.635,74€#. 
2.-Να θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο κε αλνηρηφ ειεθηξνληθφ 
δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έρνληαο 
ππφςε ηα παξαπάλσ, είδε ηνλ Ν. 4412/2016 & 3463/2006 θαζψο  θαη ηηο δηαηάμεηο  ησλ 
άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010 ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  

 
Αποθαζίζει  ομόθωνα 

 
1.-Εγθξίλεη ηελ αξηζκ. 47/2020 κειέηε κε ηίηιν «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ (Φιλόδημορ II) » ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
#126.635,74€#. 

 
2.-Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηίηιν «ΓΡΑΔΙ ΑΠΡΟΚΟΠΣΗ 

ΚΑΙ ΑΦΑΛΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ (Φιλόδημορ II) » ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
#126.635,74€#, κε αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 27  ηνπ Ν. 4412/2016. 

3..-Κνηλνπνηεί ηελ απφθαζε απηή αξκφδηα γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

Η Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 197/2021. 

                         Αθνχ αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.  
 

Η Οικονομική Δπιηποπή 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       ΣΑ ΜΔΛΗ 

Υπνγξαθή         ππνγξαθέο 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Λιηόσωπο 23-04-2021 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
                                                 
 
 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΙΟΛΙΟ 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  
1.- Γξαθείν Πξνκεζεηψλ. 
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