
Στο Μαραθώνα και στην αίθουσα του Γυάλινου Κτιρίου, Αφετηρία 
Μαραθωνίου Δρόμου, την  27η  του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ., ήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Μαραθώνος, μετά την από 26/11/2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Νικηφόρου Μπατζέ. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο  εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη: 

 
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (αν και 
νομίμως προσκλήθηκε) - ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αν και 
νομίμως προσκλήθηκε)     

3 ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

4. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ –  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

 

6. ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΞΕΝΙΑ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Ζυγογιάννη Παναγιώτα. 
Ο Πρόεδρος έθεσε το 1Ο τακτικό θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Σχετικά με 

απόφαση «Αξιολόγηση προσφορών αγοράς και τοποθέτησης κουρτινόξυλων και 
κουρτινών στο 2ο Λύκειο Νέας Μάκρης» - υποβολή ένστασης – ακύρωση 
απόφασης – επανάληψη διαδικασίας», έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 57/2019 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 18 της με αριθμό 

18/27-11-2019  τακτικής συνεδρίασης της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  Δήμου  Μαραθώνος 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σχετικά με απόφαση 51/2019 
«Αξιολόγηση προσφορών αγοράς και 
τοποθέτησης κουρτινόξυλων και 
κουρτινών στο 2ο Λύκειο Νέας 
Μάκρης» - υποβολή ένστασης – 
ακύρωση απόφασης – επανάληψη 
διαδικασίας 
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Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). 

-    Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ  
       -  Την απόφαση  8440/24.2.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
      -   Την υπ’ αριθμ. 51/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  
      -   Το από 20/11 e-mail της κυρίας Χαρίκλειας Ψωμιάδου 

Ο Πρόεδρος είπε ότι την επομένη της συνεδρίασης η κυρία Ψωμιάδου κάλεσε 
στη γραμματεία να ενημερωθεί για τη πορεία της προσφοράς της και υπέβαλλε 
εγγράφως την ένστασή της, σχετικά με το γεγονός ότι δεν της ζητήθηκε να 
υποβάλλει προσφορά για το 2ο Λύκειο με τις ίδιες προδιαγραφές με τους λοιπούς  
συμμετέχοντες, ήτοι να υποβάλλει και προσφορά με σιδηρόδρομο βαρέως τύπου. 

Ο Πρόεδρος είπε ότι κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα Προμηθειών, θα πρέπει 
να προβούμε σε ακύρωση της απόφασης και επανάληψη της διαδικασίας με την 
έκδοση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προς τους επαγγελματίες, η οποία θα 
συνοδεύεται από τις τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια κουρτινών για το 2ο 
Λύκειο Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με το Διευθυντή οι προδιαγραφές έχουν ως κάτωθι: 

Τοποθέτηση κουρτινών σε εννέα αίθουσες και δύο γραφεία  
1. 13 τεμάχια σιδηρόδρομος φαρδύς με ροδάκι βαρέως τύπου. 
2. Ύφασμα τύπου καραβόπανο διπλόφαρδο, μεγάλης αντοχής στον ήλιο σε 

αναλογία μηχανισμού – υφάσματος 1Χ2. 
3. Εγκατάσταση των κουρτινών. 
Για τα ακριβή μέτρα κάθε παραθύρου, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται 

στην διεύθυνση του 2ου ΓΕΛ Ν. ΜΑΚΡΗΣ και στο τηλέφωνο 22940-91794. 
Ο Πρόεδρος πρότεινε για την ανωτέρω προμήθεια και εγκατάσταση κουρτινών 

και σιδηροδρόμων να εγκριθεί δαπάνη έως 1500 ευρώ με το ΦΠΑ, εφόσον από την 
έρευνα αγοράς που έγινε με αυτό το ποσό καλύπτονται οι ανωτέρω προμήθειες και 
εργασίες.  

Τα μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, είδαν τις σχετικές 
διατάξεις, μετά από  διαλογική συζήτηση:   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Ακύρωση της απόφασης 51/2019 και επανάληψη της διαδικασίας για 
προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρόδρομων και κουρτινών στο 2ο Λύκειο Νέας 
Μάκρης.  Έκδοση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προς τους επαγγελματίες με τις 
τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται από τον Διευθυντή του σχολείου. 

Για την ανωτέρω προμήθεια και εγκατάσταση κουρτινών και σιδηροδρόμων 
εγκρίνεται δαπάνη έως 1500 ευρώ με το ΦΠΑ.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (57-2019) και: 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Γι’ αυτό 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. 

    Ακριβές απόσπασμα   
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΞΕΝΙΑ 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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