
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 7/2020 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης:  71/2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής και διοικητικής υποστήριξης του Διασχολικού 
Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για έξι (6) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες 
ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού. 
 

Σήμερα  4 Μαΐου έτους 2020  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα  11:00 π.μ.,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
δια τηλεδιάσκεψης  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6975/30-4-2020 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’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την Εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  και την 
κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία,  δεδομένου ότι σε  σύνολο  εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  εννέα  (9)  συνολικά  μέλη, από τα οποία οκτώ (8) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) 
είναι αναπληρωματικό μέλος,  ήτοι:  

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τόλιος Νικόλαος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Βιλιώτη Ηλία). 
 

   Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
 

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, την από 30-4-2020  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας πού υπογράφεται από την ίδια και 
έχει ως εξής:   

 
ΘΕΜΑ: “Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής και διοικητικής υποστήριξης του Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου (ΔΑΚ) 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για έξι (6) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες ανοικτού (άνω των 
ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού. 

 
Έχοντας υπόψη: 

• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• τον  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος - 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Τόλιος Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος  

ΑΔΑ: 6ΠΛΨΩΞ3-6ΕΠ



• Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», ,  

• τον Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”. 

• τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

• το Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων » 

• τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

• Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Την με αρ. 18/2020 μελέτη της Διεύθυνσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 

• Το με αρ. πρωτ. 6907/2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ006641568. 

• Το με αρ. πρωτ. 6908/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη. 

• Την με αρ. Α-376/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΞΦΠΩΞ3-65Ψ και ΑΔΑΜ 
20REQ006642126 εγκεκριμένο αίτημα. 

 
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:  
1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτης. 
2. Καθορισμού όρων διακήρυξης όπως συνημμένο σχέδιο υπηρεσίας.  
3. Επιτροπή διαγωνισμού: Χριστίδης Αναστάσιος πρόεδρος, Ξανθάκος Ιωάννης μέλος, Φαρασοπούλου Αθανασία 

μέλος,. Αναπληρωματικά μέλη: Κουλάκου Παναγιώτα ,αναπλ. Πρόεδρος, Παπαδάκη Μανωλία, αναπλ. μέλος και 
Μπρόϊκου Κων/να αναπλ. μέλος.  

4. Δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, σε δύο 
νομαρχιακές εφημερίδες (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ) & στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 
στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr, καθώς και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.      

 
Ο σύμβουλος του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Τόλιος Νικόλαος επισήμανε ότι ο ακριβής τίτλος δεν είναι  

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο,  αλλά Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο και πρέπει να διορθωθεί όπου αναφέρεται λανθασμένα. 
 
Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις των μελών επί του  θέματος, οι οποίες 

καταγράφηκαν  στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται στα επίσημα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

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

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167). 

⎯ 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. 

⎯ Την υπ’ αριθ.  40/2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ). 

⎯ Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147). 

⎯ Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143). 

⎯ Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74).   

⎯ Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107).  

⎯ Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52). 

⎯ Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204). 

⎯ Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112). 

⎯ Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68).  

⎯ Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131). 

⎯ Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248). 

http://www.penteli.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΠΛΨΩΞ3-6ΕΠ



⎯ Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

⎯ Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α' 34). 

⎯ Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145). 

⎯ Τη με αρ. Π1/2380/2012 (Β' 3400) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

⎯ Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

⎯ Το Ν. 4155/2013. 

⎯ Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14. 

⎯ Τις  σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες  κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το σύνολο των διατάξεων  του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

⎯ Την με αρ. 18/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής κα διοικητικής υποστήριξης του 
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ), προϋπολογισμού 388.323,94€ με Φ.Π.Α., που περιλαμβάνει Τεχνική 
Έκθεση, Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Οικονομική Προσφορά  και Συγγραφή 
Υποχρεώσεων.   

⎯ Το με αρ. πρωτ. 6907/2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ006641568. 

⎯ Το με αρ. πρωτ. 6908/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη. 

⎯ Την με αρ. Α-376/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΞΦΠΩΞ3-65Ψ και ΑΔΑΜ 20REQ006642126 
εγκεκριμένο αίτημα. 

⎯ Το Σχέδιο Διακήρυξης του διαγωνισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

     Μετά την ψηφοφορία κατά την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. 
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης ψήφισε κατά, ο σύμβουλος του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Τόλιος 
Νικόλαος  ψήφισε κατά και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης 
Αντώνης ψήφισε  κατά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 6 υπέρ – 3 κατά 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων 
 κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη,  κ. Τόλιου Νικόλαου  και κ. Φειδοπιάστη Αντώνη 

 
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 18/2020  Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού του Δήμου για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής κα 
διοικητικής υποστήριξης του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ), προϋπολογισμού 388.323,94€ 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

2. Καθορίζει τους όρους  διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων,  για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής κα διοικητικής υποστήριξης του 
Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ), εκτιμώμενης δαπάνης 388.323,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 
τρία έτη και δικαιώματος προαίρεσης για  έξι  (6) επιπλέον μήνες,  όπως επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

3. Επιτροπή διαγωνισμού: Χριστίδης Αναστάσιος πρόεδρος, Ξανθάκος Ιωάννης μέλος, Φαρασοπούλου Αθανασία, 
μέλος. Αναπληρωματικά μέλη: Κουλάκου Παναγιώτα, αναπλ. Πρόεδρος, Παπαδάκη Μανωλία, αναπλ. μέλος και 
Μπρόϊκου Κων/να αναπλ. μέλος.  

4. Η δημοσίευση θα γίνει στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, σε δύο 
νομαρχιακές εφημερίδες (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ») & στο ΚΗΜΔΗΣ. Το 
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα 
στη διεύθυνση: www.penteli.gov.gr, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.      

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Τόλιος Νικόλαος 
7. Κρανιώτης Παναγιώτης 
8. Φειδοπιάστης Αντώνης 

  
                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 

http://www.penteli.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΠΛΨΩΞ3-6ΕΠ
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