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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 25/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο « 

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Αμεα 

σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας». 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 9697/14-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

       1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 80 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής:   

 

«…Η Παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 257.700,00 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ 18% 

,Φ.Π.Α 24% αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Πρέβεζας »όλων των βαθμίδων μέσω του οποίου προβλέπεται να κατασκευασθούν χώροι 

υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ καθώς  και να κατασκευασθούν ή τοποθετηθούν 

προκατασκευασμένες ράμπες  πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου 

Πρέβεζας.   

Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των ΑμεΑ 

στους χώρους των σχολικών μονάδων του έργου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκάλεσε τους Δήμους για την υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης  στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
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πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων με τίτλο :«Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»  μέσω του οποίου 

δύναται να κατασκευασθούν χώροι υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ καθώς  και να 

κατασκευασθούν ή τοποθετηθούν προκατασκευασμένες ράμπες  πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις 

σχολικές μονάδες των Δήμων. 

Ο Δήμος Πρέβεζας εντάχθηκε στο πρόγραμμα και θα προχωρήσει στην κατασκευή χώρων 

υγιεινής ΑΜΕΑ σε τριάντα δύο (32) σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και 

εννιά (9) σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και  στην κατασκευή ή 

προκατασκευή  και τοποθέτηση ράμπας πρόσβασης των ΑΜΕΑ  σε δεκαεννιά (19) σχολικές 

μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και επτά (7) σχολικές μονάδες της 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). 

Το προτεινόμενο έργο  αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, στη βελτίωση των συνθηκών παραμονής και διαβίωσή τους στις σχολικές μονάδες και 

στη διευκόλυνση του διδάσκοντος προσωπικού κατά την πραγματοποίηση του έργου τους. Με 

την ολοκλήρωση των προτεινόμενων εργασιών οι σχολικές μονάδες θα έχουν βελτιώσει τις 

υποδομές τους και θα έχουν αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της 

εκπαίδευσης . 

Λόγω του ότι οι σχολικές μονάδες που προτείνονται για την κατασκευή χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ 

είναι υφιστάμενα κτίρια, η κατασκευή των χώρων αυτών διακρίνονται σε τρεις  κατηγορίες: 

• Στην πρώτη κατηγορία θα γίνει διαρρύθμιση με αλλαγή  δύο υφισταμένων χώρων 

υγιεινής σε ένα χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ όπου θα πληροί τις προδιαγραφές του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

• Στην δεύτερη κατηγορία θα γίνει διαρρύθμιση των υφισταμένων χώρων υγιεινής 

προκειμένου να κατασκευασθεί  ένας χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ που θα πληροί τις 

προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και  

• Στην Τρίτη κατηγορία θα γίνει ανακατασκευή του υφισταμένου χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ με 

επικαιροποίηση  αυτού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στους χώρους των κτιρίων των σχολικών μονάδων θα 

γίνει με εξωτερικές ράμπες που θα συνδέουν τον αύλειο χώρο των σχολικών μονάδων με την 

είσοδο του εκάστοτε  κτιρίου τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές στάθμες (υφιστάμενες 

επιφάνειες). Αυτό θα γίνει με μόνιμες και κινητές ράμπες ακολουθώντας τις προδιαγραφές του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών, «Σχεδιάζοντας για όλους», τα 

κτίρια των σχολικών μονάδων του Δήμου Πρέβεζας θα είναι προσβάσιμα  απο αμαξίδια στο 

επίπεδο που υφίσταται και θα διαθέτουν χώρο υγιεινής κατάλληλα διαμορφωμένο και με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση  των  ατόμων Αμεα. 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, «Η οικονομική επιτροπή ……..Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:……….στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 

έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους….». 

Σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 108 του Ν.4782/2021, «…8.Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, 

ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, 

από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων 

κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, 

κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, 

εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που 

προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα 

αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό…..» 

 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
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 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκ/μένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του N. 4555/2018 «Πρόγραμμα «Κλεισθένης  Ι». 

 Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την 

εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων». 

 Την αρ. 231/2021 απόφαση ΟΕ περί έγκρισης των τευχών και των όρων δημοπράτησης 

του έργου. 

 Την δημοσιευμένη διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: 21PROC008594502). 

 Την αρ. πρ 9355/10.05.2021 αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας και 

τοιχοκολληθείσα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σχετική ανακοίνωση κλήρωσης 

μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου.  

 Το από 13/05/2021 πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου της 

Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας 

Εισηγούμαστε 

Την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση 

και την εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας» , σύμφωνα με το 

άρθρο 221 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, 

αποτελούμενη από τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1  Μυριούνης Μάνθος Σωτήριος ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2  Τσάγκας Ηλίας Θεοχάρης ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Τάγκας Γεώργιος Παύλος  ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Χατζηγιάννης Ηρακλής Γεώργιος ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

2 Γκλιάτης Δημήτριος Περικλής ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Τζάρας Νικόλαος Αναστάσιος  ΤΕ 4 ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Πρόεδρος της επιτροπής να οριστεί  ο Μυριούνης Μάνθος   ΠΕ3  Πολ.Μηχανικός..…». 

 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
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• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

Εγκρίνει την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας» , 

σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του 

Ν.4782/2021, αποτελούμενη από τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1  Μυριούνης Μάνθος Σωτήριος ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2  Τσάγκας Ηλίας Θεοχάρης ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Τάγκας Γεώργιος Παύλος  ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Χατζηγιάννης Ηρακλής Γεώργιος ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

2 Γκλιάτης Δημήτριος Περικλής ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Τζάρας Νικόλαος Αναστάσιος  ΤΕ 4 ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 Ορίζει ως Πρόεδρος της επιτροπής τον  Μυριούνη Μάνθο   ΠΕ3  Πολ.Μηχανικός. 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  267/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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