
 
                         

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                     ΑΔΑ : 

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                                   Αριθμός Απόφασης :  170 / 2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ      28 / 2022 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σήμερα την 16η  Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου, ύστερα από την με αριθμό 

πρωτ. 10989 / 12-08-2022 έγγραφη πρόσκληση, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6), εφόσον ήταν παρόντες :  

1. Μποκέας Μενέλαος                                   Πρόεδρος                 Οικονομικής  Επιτροπής 

2. Φασουλάκης  Γρηγόριος                         Αντιπρόεδρος                       «                  « 

3. Ζερβού Νίκη                                                Μέλος                               «                  «   

4. Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ         Μέλος                              «                  «     

5. Περισυνάκης Γρηγόριος                               Μέλος                              «                  «    

6. Βαλτζάκης Γεώργιος                                    Μέλος                               «                  «      

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. Σαλούστρος Αριστομένης                            Μέλος                               «                  «    

     

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο τακτικός  υπάλληλος του Δήμου 

Μπορμπαντωνάκης Προκόπης και στον οποίο του ανατέθηκε η τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε τη αρχή της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
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ΘΕΜΑ  9Ο: Έγκριση υποβολής πρότασης, της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση 3 αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Καλεσσών και προμήθεια και 

τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για την στέγαση του νηπιαγωγείου 

στον οικισμό Φόδελε», συνολικού προϋπολογισμού 108.500,00€, στο  πρόγραμμα  

«ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας 3.8 «Ανάπτυξη και 

Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε 

αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση 

ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)».  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την 

εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών & πολεοδομίας του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:  

 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τη με αριθμ. πρωτ. 131211 /10-05-2022 (κωδικός πρόσκλησης :  Π78-47, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5960,  

Έκδοση: 1/0).    

2. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η εν λόγω προμήθεια  δεν έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν 

υπάρχει άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

3. Τη με αριθμ. 73/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. 

ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΟΔΕΛΕ» 

Η παρέμβαση που θα υλοποιηθεί είναι: 

Στη θέση : Στο υφιστάμενο Δημοτικό Σχολείο Καλεσσών και στον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου 

Φόδελε. 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται με την παρούσα μελέτη είναι :  

 Προμήθεια και τοποθέτηση 4 συνολικά προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας, οι οποίες 

θα καλύψουν ανάγκες στέγασης των προαναφερόμενων σχολείων και δύναται να στεγάσουν 

συνολικά 80 περίπου επιπλέον μαθητές. 

 Στην μελέτη συμπεριλαμβάνονται και οι βάσεις έδρασης των αιθουσών, οι οποίες θα 

κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με ελάχιστο πάχος 15εκ. 

 

Επιπρόσθετα προβλέπονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του εξοπλισμού των αιθουσών 

και η σύνδεση τους με τα κατά τόπου δίκτυα ύδρευσης και  αποχέτευσης. 

 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται η Ο.Ε.: 
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1. Να εγκρίνει την υποβολή της πρότασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΟΔΕΛΕ»  συνολικού προϋπολογισμού 108.500,00€ για ένταξη και 

χρηματοδότηση στη με αριθμ. πρωτ. 131211 /10-05-2022 (κωδικός πρόσκλησης :  Π78-47, Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 5960,  Έκδοση: 1/0), στο  πρόγραμμα  «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», στον άξονα 

προτεραιότητας 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 

(μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών 

και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)» 

2. Να εγκρίνει τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με αριθμό 73/2022 με 

προϋπολογισμό 108.500,00 €. 

3. Να βεβαιώσει ότι μέχρι σήμερα η προμήθεια ολόκληρη ή μέρους αυτής δεν έχει ενταχθεί για 

χρηματοδότηση από άλλη πηγή ή φορέα  και δεν υπάρχει άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο 

χρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

4. Να εγκρίνει τη σύνταξη και υπογραφή (μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του, του Δημάρχου) του 

σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης που πρόκειται να κατατεθεί στην αρμόδια  Αρχή. 

5. Να βεβαιώσει ότι ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, λειτουργίας και επίβλεψης των 

έργων μετά την έγκριση της χρηματοδότησης». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, και ύστερα από 

διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση 3 αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Καλεσσών και προμήθεια και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένης αίθουσας για την στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε», 

συνολικού προϋπολογισμού 108.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στην με αριθμό 

πρωτ. 131211/10.05.2022 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:5960) (Κωδικός Πρόσκλησης: Π78-47) 

Πρόσκληση, της «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και με άξονα Προτεραιότητας 3.8 

«Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση 

σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και 

λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)».  
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2. Εγκρίνει τα με αριθμό 73/2022 Τεύχη Δημοπράτησης και την τεχνική μελέτη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση 3 αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Καλεσσών και προμήθεια και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένης αίθουσας για την στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε» 

συνολικού προϋπολογισμού 108.500,00 € με ΦΠΑ.   

3. Βεβαιώνει ότι μέχρι σήμερα η προμήθεια ολόκληρη ή μέρους αυτής δεν έχει ενταχθεί για 

χρηματοδότηση από άλλη πηγή ή φορέα  και δεν υπάρχει άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε 

άλλο χρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

4. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα και τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Ι της με αριθμό πρωτ. 131211/10.05.2022 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:5960) (Κωδικός Πρόσκλησης: 

Π78-47) Πρόσκλησης και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο ως νόμιμο εκπρόσωπο για την 

υπογραφή του. 

5. Εγκρίνει τη σύνταξη και υπογραφή (μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του, του Δημάρχου) 

της σχετικής αίτησης στήριξης και τεχνικού δελτίου, που πρόκειται να κατατεθεί στην 

αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της πρότασης. 

6. Βεβαιώνει ότι ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, λειτουργίας και επίβλεψης 

των έργων μετά την έγκριση της χρηματοδότησης. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  170 / 2022 

Ο Πρόεδρος                                    Τα Μέλη                                           

               Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                                                                           Μενέλαος Μποκέας 
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