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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 25υ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 Συνεδρίαση της 14ης-07-2020 

Αριθμός Θέματος 6ο    

Αριθμός Απόφασης 141 

 

Στο Ηράκλειο Aττικής και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 14/07/2020 ημέρα 

ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:45  συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 12837/10-07-2020 έγγραφη πρόσκληση (25η) του 

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 του ν. 4623/2019, και 
της υπ’ αριθμ. 185/08-09-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρων θεμάτων της Η.Δ. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) εννέα μελών 
βρέθηκαν παρόντα  (7) μέλη. 

Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος αποχώρησε η κ. Μ.Ιγγλέζη και επανήλθε στην 
αρχή συζήτησης του 4ου  θέματος. 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου προσήλθε ο κ. Ε.Κουτσογιανάκης 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Πρόεδρος Ο.Ε.) ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ Δ.                              

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. ΠΕΤΡΟΥ Γ. 

ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ. 

ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Χ. ΖΟΥΡΟΥ Μ.               

ΜΗΝΑΣ Α.  

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (αναπλ. μέλος)  

ΙΓΓΛΕΖΗ Μ. (αναπλ. μέλος)  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. (αναπλ. μέλος)  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

Θέμα: «Έγκριση του  1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ’     

με ΑΜ:20ΤΥ/2019» 

 

 Μετά την εκφώνηση του θέματος, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. διάβασε την εισήγηση, η οποία 

έχει ως  εξής:  
 

«Θέτω υπόψη σας το από 06/07/2020 1ο πρακτικό (αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών)  της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (αρ. συστ.  ΕΣΗΔΗΣ 90295), για 

την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του  έργου με τίτλο: ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ’    

ΑΔΑ: 6532ΩΡ3-ΣΑΙ



(ΑΜ:20ΤΥ/2019), προϋπολογισμού δαπάνης 753.646,66€ (πλέον ΦΠΑ 24%),  σύμφωνα 

με το οποίο, πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας  είναι η  εταιρεία «ERGMASIN DEALS PC» 

που προσέφερε μέση έκπτωση Εμ=56,92%,  ενώ το συνολικό ποσό προσφοράς της 

ανέρχεται στο ποσό των  324.666,01€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 

Σημειώνεται ότι το εν θέματι έργο έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ‘Αττική 

2014-2020’ με κωδικό ΟΠΣ 5050752 (ΚΩΔ.ΣΑ ΕΠ851  ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΣΑ2020ΕΠ08510007), σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 418/12-02-2020 (ΑΔΑ: 

ΨΝΨΖ7Λ7-5ΣΧ) της Περιφέρειας Αττικής - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., με  την 

επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 360.105,11€.  

Ως εκ των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.η  της υπ’ αρ. πρωτ. ΟΙΚ 9356/01-

06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006808665 2020-06-03) διακήρυξης, παρακαλώ για την 

έγκριση του από 06/07/2020 1ου πρακτικού  της δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο,  η 

εταιρεία «ERGMASIN DEALS PC» αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος του έργου.» 

 

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 ομόφωνα, το από 06/07/2020 1ο πρακτικό  της δημοπρασίας, σύμφωνα 

με το οποίο,  η εταιρεία «ERGMASIN DEALS PC» αναδεικνύεται προσωρινός 
ανάδοχος του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 6ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΑΜ:20ΤΥ/2019», σύμφωνα με το 

εισηγητικό της παρούσης. 
ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ 

              

Ο Πρόεδρος Παρόντα Μέλη 

 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. 

 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Ι. 
 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Χ. 

Δ. Δημητρόπουλος ΜΗΝΑΣ Α. 

 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.  

 ΙΓΓΛΕΖΗ Μ. 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
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