
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                      Ορθή επανάληψη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.313/2022 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 24/2022 της κατεπείγουσας συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα : Έγκριση  επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  (1ο υποέργο),  

Προεκτιμώμενη αμοιβή¨ 94.860,00€ (συμπ/νεται ΦΠΑ 24%)  

Κ.Α.02.60.7321.208    CPV: 71320000-7 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

πρόσκλησηVΙΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων 

και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»  προϋπολογισμού 

235.600,00 € (με ΦΠΑ).   ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, συνήλθε σε  κατεπείγουσα 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, 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.8610/16-05-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτικό μέλος  

     9. Αμάραντος Σταύρος -     Τακτικό μέλος  

 

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

   O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.312/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος διότι είναι επείγον, καθώς την 

επόμενη εβδομάδα θα διενεργηθεί ο ανοικτός διαγωνισμός μέσω Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), υποβολή προσφορών 23/5/2022 και 

αποσφράγιση 27/5/2022.  

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:  
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«…Παρακαλούμε το θέμα να εξεταστεί ως κατεπείγον λόγω του ότι την επόμενη εβδομάδα 

θα διενεργηθεί ο ανοικτός διαγωνισμός μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),υποβολή προσφορών 23/5/2022 και αποσφράγιση 27/5/2022.  

 

Ο Δήμος Πρέβεζας στο πλαίσιο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκλησηVΙΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και 

υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»  ,υπέβαλε με  

το υπ΄αρ.20141/01-10-2019 αίτημα χρηματοδότησης . 

Με την αριθμό 283/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η έγκριση υποβολής της 

ανωτέρω πρότασης. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμό 91359/20-12-2019 απόφαση (ΑΔΑ 

ΩΑ7Π46ΜΤΛ6-ΧΨ1), αποφάσισε την ένταξη της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και 

υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας », συνολικού 

προϋπολογισμού 235.600,00€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

 Η πρόταση του Δήμου η οποία εντάχθηκε περιλαμβάνει¨ 

 Α/ΘΜΙΑ  

δέκα πέντε (15) Δημοτικά σχολεία, προυπ/σμού 65.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

και είκοσι δύο (22) Νηπιαγωγεία, προυπ/σμού 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

Β/ΘΜΙΑΣ 

δέκα τέσσερα (14) Γυμνάσια και Λύκεια, προυπ/σμού 70.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

Συνολικού προϋπολογισμού 235.600,00€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α),χωρίς συμμετοχή του 

Δήμου. 

 Το 1ο υποέργο περιλαμβάνει : α) τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας - σχεδίων 

κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, β) την 

επικαιροποίηση παλαιών μελετών, γ) τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για 

την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας  

Το 2ο υποέργο θα περιλαμβάνει ΄ την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων 

εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.  

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάδειξη μελετητών για την κάλυψη των τριών πρώτων 

απαιτήσεων της πρόσκλησης, δηλαδή τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και την 

αποτύπωση όσων σχολικών μονάδων απαιτείται (υπάρχουν μονάδες για τις οποίες δεν 

υπάρχουν σχέδια  

Οι μελέτες πυροπροστασίας που θα εκπονηθούν, θα παραληφθούν από τον Δήμο Πρέβεζας μόνο 

εφ’ όσον έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

 

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.4412/2016Δημόσιες 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 υπ’ αριθμό 67/2019  μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο 

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες της χώρας», συνολικού προϋπολογισμού 235.600,00€(συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α)  

 Την απόφαση ένταξης με αριθμό 91359/58682/23-10-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών  

 Την από 12-5-2022 αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας και 

τοιχοκολληθείσα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σχετική ανακοίνωση διεξαγωγής  

κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου.  

 Το από 18/5/2022 πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης. 

 

Εισηγούμαστε 

Την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ της μελέτης με τίτλο΄«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ  

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (1ο υποέργο)   

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 ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ5 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ  ΜΑΝΘΟΣ  ΣΩΤΉΡΙΟΣ  ΠΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΤΆΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ  ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΤΖΑΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

2 ΓΚΛΙΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΠΕΡΙΚΛΗΣ  ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕ6 ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο  ………………..…».  

                              

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

 σχετικά.  

 

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

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1.Εγκρίνει την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (1ο  υποέργο)   

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 ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ5 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ  ΜΑΝΘΟΣ  ΣΩΤΉΡΙΟΣ  ΠΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΤΆΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ  ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΤΖΑΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

2 ΓΚΛΙΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΠΕΡΙΚΛΗΣ  ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕ6 ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο  Τζόκας Κωνσταντίνος ΠΕ5 Μηχ/γων Μηχανικών. 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  313/2022. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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