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Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 4ης/2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμ. Απόφασης : 19/2019
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινων
ντουλαπιών στις αίθουσες διδασκαλίας στο Γυμνάσιο- Λύκειο Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.
.
Στα Μελίσσια και στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο – Υψηλάντη και Παναγούλη, - 1ος όροφος,
σήμερα την 7η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών
βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και ονομαστικά:
Παρόντες ήταν οι:
1) ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2) MΠΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3) ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ

4) ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

5) ΠΙΛΙΣΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

6) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

7) ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

8) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

9) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΕΡΑ

ΜΕΛΟΣ

10) ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

ΜΕΛΟΣ

Απόντες ήταν οι:
1) ΞΑΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2) ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3) ΚΑΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4) ΤΣΕΜΠΕΡΑ ΑΓΑΘΑ
5) ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
Ο Πρόεδρος εισηγούμενoς το 4o Θέμα Ημερησίας Διάταξης έθεσε υπ όψη του συμβουλίου τα εξής:

ΑΔΑ: 6ΝΩΣΟΛΔΠ-ΜΚΚ
Έχοντας υπ όψιν:
Τον Ν. 3463/2006.
Toν Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).
Το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις της με αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.Α. & ΗΔ.
Tην υπ. αρ. 16/2019 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πεντέλης.
Την υπ. αρ. 43/2019 Απόφαση του Δήμου Πεντέλης με ΑΔΑ: 6ΑΧ3ΩΞ3-Ν1Ψ σχετικά με την
επιχορήγηση της προμήθειας.
7. Το από 4-3-2019 Πρωτογενές αίτημα της Σχολικής Επιτροπής με ΑΔΑΜ: 19REQ004558226.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από το με αριθμ. πρωτ. αίτημα 71/05-02-2019 του
Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης κου. Τζουμάκα
Κων/νου και αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων ντουλαπιών στις αίθουσες διδασκαλίας στο
Γυμνάσιο- Λύκειο Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.
Η κατασκευή και η τοποθέτηση των ξύλινων ντουλαπιών στις αίθουσες διδασκαλίας στο ΓυμνάσιοΛύκειο Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των
σχολείων και για την δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών λειτουργίας τους.
Το συνολικό μήκος είναι 3,1μ. μήκος Χ 1,89 μ ύψος
Σε κάθε αίθουσα θα κατασκευαστούν 9 ντουλάπια από λευκή μελανίνη πάχους 16μμ, με τρεις θέσεις για
τσάντα – βιβλία διαστάσεων 34 εκ μήκος Χ 189 εκ ύψος, κάθε τέτοιο ντουλάπι θα αποτελείται από δυο
ορθοστάτες 189 εκ ύψους Χ 30 βάθος 4 ποδιά ύψους 5 εκ πάτο οροφή και δύο ράφια διαστάσεων 30,2 χ 30 εκ.
Τα 9 τέτοια ντουλάπια θα δημιουργούν 27 θέσεις για τσάντες διαστάσεων 60 ύψος Χ 30,2 μήκος Χ 30
βάθος.
Εννέα ντουλάπια σε κάθε αίθουσα- 9 Χ 12 αίθουσες= 108 ντουλάπια σύνολο.
Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς των υλικών, το κόστος μεταφοράς και το κόστος
τοποθέτησης.
Τα υπό προμήθεια είδη να είναι αρίστης ποιότητας, σύγχρονης κατασκευής με τα πιο σύγχρονα
τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και να καλύπτουν τα θέματα ασφαλείας απ΄ όλες τις απόψεις,
να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται να φέρουν
σήμανση C.E.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την
μεταφορά παράδοση και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον
χώρο εγκατάστασής τους.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος του έργου θα φέρει
την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας.
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του.
Η απομάκρυνσή των καθαιρέσεων και των άχρηστων υλικών από τις επισκευές καθώς και την απόρριψή
τους σε χώρο που επιτρέπεται θα γίνεται με ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου, στη συνέχεια θα απαιτηθεί
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών του νέου εξοπλισμού και παράδοση αυτών σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου του
σχολείου και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των μαθητών, του
προσωπικού και των διερχομένων.
Το συνολικό προεκτιμούμενο κόστος για την πλήρη κατασκευή τοποθέτηση και εκτέλεση εργασιών των
παραπάνω είναι:
ΤΙΜΗ/
ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΜΧ
(€)
(€)
Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων
ντουλαπιών στις αίθουσες διδασκαλίας στο
Γυμνάσιο- Λύκειο Πεντέλης του Δήμου
1
Πεντέλης
108
70€
7.560,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.560,00€

Φ.Π.Α. 24%

1.814,40€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.374,40€

ΑΔΑ: 6ΝΩΣΟΛΔΠ-ΜΚΚ
Παρακαλείται το σώμα για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής και της
διενέργειας της δαπάνης κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινων ντουλαπιών στις αίθουσες
διδασκαλίας στο Γυμνάσιο - Λύκειο Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, συνολικού ποσού 9.374,40 ευρώ
με ΦΠΑ 24%.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «απευθείας ανάθεσης» και με
τις προδιαγραφές που ορίζει η αρ. 16/2019 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης. Το
συμβούλιο θα εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση τoυ Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη
τα ανωτέρω σχετικά:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ
Μειοψηφούντων των μελών, Μιχαηλίδης Ηλίας και Θεοδωρίδου Βέρα,
Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και την διενέργεια της δαπάνης κατασκευής και τοποθέτησης
ξύλινων ντουλαπιών στις αίθουσες διδασκαλίας στο Γυμνάσιο - Λύκειο Πεντέλης του Δήμου
Πεντέλης, συνολικού ποσού 9.374,40 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «απευθείας ανάθεσης» και με
τις προδιαγραφές που ορίζει η αρ. 16/2019 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης. Το
συμβούλιο θα εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2019. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και
υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα Μέλη
MΠΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΙΛΙΣΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ
ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΕΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

