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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αριθμ.19/2021 

τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
               

             Αριθμ. Απόφασης: 213/2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση – εξοικονόμηση και εκσυχρονισμό των Η/Μ και λοιπών 
εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και του κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων. 

 
Σήμερα  10 του μηνός Αυγούστου έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη   και ώρα  10:00 π.μ.,   συνήλθε 

σε τακτική  συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
14845/6-8-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε 
νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10  της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020),  το υπ’ αριθ. πρωτ. 
18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τις Εγκυκλίους 40/2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του 
Υπουργείου Εσωτερικών και την κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση έξι (6) 
συνολικά μέλη, και ονομαστικά:  

 
 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ρούλια Σμαρώ. 

 
Στη συνέχεια η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο  θέμα της   

ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών,  την από  6-8-2021  εισήγηση της  Δ/νσης Οικονομικών Τμήμα 
Προμηθειών, που υπογράφεται από την ίδια και έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση – εξοικονόμηση και εκσυχρονισμό των Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων 
του ΔΑΚ και του κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων.  
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016. 

4. Το ΠΔ 80/2016. 
5. Την υπ’ αρ. 157/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού. 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος  1. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος                

2. Πολίτη Ελένη Τακτικό Μέλος 2.  Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος 

3. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος 3. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό 
Μέλος  

4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

5. Φειδοπιάστης Αντώνης  

6. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  
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6.  Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16234/10-2-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
«Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021». 
7. Τον Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018. 

8. Την με αρ. 55/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
9. Το με αρ. πρωτ. 12861/3658/2021 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ008895594. 
10. Το με αρ. πρωτ. 14538/4136/2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη. 
11. Την με αριθμό Α-529/2021απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009044056.  
 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με την οποία : 
 

α. Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 55/2021 μελέτη . 
β. Καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού ως συνημμένο σχέδιο.  

γ. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την με αρ. 37/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής . 
δ. Δημοσίευση σε μία νομαρχιακή εφημερίδα ( ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) & στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 
στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr.      

γ. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την με αρ. 37/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής . 
δ. Δημοσίευση σε μία νομαρχιακή εφημερίδα ( ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) & στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr.      
 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του θέματος,  μετά από διαλογική συζήτηση που 
περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και  έχοντας υπόψη: 

 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4735/2020  (ΦΕΚ Α΄197) και ειδικότερα το άρθρο 40.  

⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020). 

⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Τις  υπ’ αριθ.  40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016. 

⎯ Το ΠΔ 80/2016. 

⎯ Την υπ’ αρ. 157/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού. 

⎯  Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16234/10-2-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
«Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021». 

⎯ Τον Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018. 

⎯ Την με αρ. 55/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

⎯ Το με αρ. πρωτ. 12861/3658/2021 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ008895594. 

⎯ Το με αρ. πρωτ. 14538/4136/2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη. 

⎯ Την με αριθμό Α-529/2021απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

⎯ Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009044056 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1. Εγκρίνει  την με  αριθ. 55/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με Τίτλο: «Παροχή συμβούλου για 

την ενεργειακή αναβάθμιση-εξοικονόμηση και εκσυγχρονισμό των Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και 
του Κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων» ΑΜ: 55/2021 , CPV: 79411000-8  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα γενικής διαχείρισης, προϋπολογισμού 74.395,04€  συμπ. Φ.Π.Α. 24%. 

2. Καθορίζει τους όρους  διακήρυξης του διαγωνισμού ως συνημμένο σχέδιο.  
3. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την με αρ. 37/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής . 
4. Εγκρίνει την δημοσίευση σε μία νομαρχιακή εφημερίδα ( ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) & στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 
στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr.      
  
 

http://www.cpv.enem.pl/el/79411000-8
http://www.cpv.enem.pl/el/79411000-8
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 213/2021 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
 

                                    
                          Η  Πρόεδρος 
              της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                      
 
 

                     Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Πολίτη Ελένη 
2. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
3. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
4. Φειδοπιάστης Αντώνης  
5. Κρανιώτης Παναγιώτης 

 
 

 
                       
 
 
                   Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                              Η  Δήμαρχος 
                                            
                                    
                             Κεχαγιά  Δήμητρα 
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