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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 16/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 175/2019   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια και 
αντικατάσταση  συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου 
Πεντέλης 2019 με διαδικασίες ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού. 
 
      Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  25 Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  
08.30΄,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21495/21-
10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα εννέα μέλη  (9) συνολικά 
μέλη, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τόλιος Νικόλαος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. 
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη). 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν  επίσης η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Καπετσώνη 

Βασιλική και ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος. 

       
 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών την από  18-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας  που υπογράφεται 
από την ίδια και έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: “Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την Προμήθεια και 
αντικατάσταση  συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης 2019 
με διαδικασίες ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού . 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-

1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα  

6. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Τόλιος Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος  
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7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α). 
12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 

9εδ.β  του άρθρου 209.  
13. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  δημοσίευση  της προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 
τ.Β΄). 

14. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και  Ανάπτυξης. 

15. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

16. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

17. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

18. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από 
πράξεις η παραλήψεις, οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ)». 

19. Τον Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018. 
20. Τον Ν. 4605/2019, Ν.4608/2019 και Ν.4609/2019. 
21. Την με αρ. 87/2018 Τ.Υ μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας. 
22. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005706778.  
23. Το με αρ. πρωτ. 20961/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη . 
24. Την με αριθμ. Α-791/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
25. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005726470. 
 
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:  
1) Έγκρισης μελέτης Τεχνικών προδιαγραφών υπ’ αριθμ. 87/2018 Τ.Υ. 
2) Καθορισμού όρων διακήρυξης όπως συνημμένο σχέδιο υπηρεσίας.  
3) Δημοσίευσης σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία & στο ΚΗΜΔΗΣ. 
4) Η επιτροπή διαγωνισμού έχει οριστεί με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
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.      

ΜΕΛΕΤΗ 87/2018 Τ.Υ. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν εντολής Δημάρχου και αφορά την αντικατάσταση και την προμήθεια 
συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο της Δ.Κ. Μελισσίων επί των οδών Τσιμπρικίδη και Παλαιών Πατρών Γερμανού 
9 του Δήμου Πεντέλης. 

Ο υφιστάμενος συνθετικός τάπητας έχει εκτεταμένες φθορές. Το πέλος έχει σχεδόν καταστραφεί στην 
μεγαλύτερη έκταση του σταδίου, ενώ στις περιοχές κοντά στα τέρματα ο τάπητας έχει αποκολληθεί. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι να μη διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες διεξαγωγής αγώνων καθώς και να αυξάνεται η πιθανότητα 
τραυματισμού των αθλητών. 

Η αποξήλωση του υπάρχοντος συνθετικού τάπητα και η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος νέου 
συνθετικού χλοοτάπητα συνολικής επιφάνειας 7.500,00 τ.μ κρίνεται αναγκαία για την δημιουργία ενός σύγχρονου 
αθλητικού κέντρου που θα καλύψει τις αθλητικές δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας. 

Η αποξήλωση του υπάρχοντος τάπητα καθώς και η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες με 
αποδεδειγμένη εμπειρία και απόδειξη ορθής διαχείρισης των αποβλήτων που θα προκύψουν από την αποξήλωση 
του υπάρχοντος τάπητα και εμπειρία σε σχετικά έργα και συγκεκριμένα σε αθλητικούς συνθετικούς χλοοτάπητες 
ποδοσφαιρικών ή άλλων γηπέδων. 

Επίσης απαιτείται ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός διάστρωσης του νέου τάπητα καθώς και την πλήρωση του 
με κατάλληλα υλικά (όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές). 

 
Παράλληλα με την προμήθεια του υλικού θα γίνει: 

http://www.penteli.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Αποξήλωση υπάρχοντος  
2. Διάστρωση νέου τάπητα 
3. Διαγράμμιση τάπητα 
4. Γέμισμα τάπητα με υλικά πλήρωσης 
Όλες οι εργασίες εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές από τον 

παραγωγικό οίκο του χλοοτάπητά και θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
1. Ακριβή αντίγραφα των test (International Artificial Turf Standard Laboratory Test Report). 
2. Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
3. Να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή (και όχι του προμηθευτή) τουλάχιστον 5 ετών. 
4. Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
5. Να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή της συντήρησης του προσφερόμενου χλοοτάπητά σύμφωνα με 

τον κατασκευαστή. 
6. Πιστοποίηση εν ισχύ FIFA RECOMMENDED 2 STAR. 
7. Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου.  
8. Τεχνική έκθεση από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο αναγνωρισμένο από την FIFA, το οποίο αποδεικνύει ότι η 

απορρόφηση των κραδασμών είναι σε επίπεδα πάνω από 60 % (παράμετρος shock absorption). 
9. Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
10. ISO 9001:2008 της κατασκευάστριας εταιρίας. Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
11. ISO 14001 της κατασκευάστριας εταιρίας. Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
 
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 298.964,00€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). 
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εκατό πενήντα (150) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) και κατ' εφαρμογή: 

1. Των διατάξεων όπως αυτές ισχύουν: 

1. To N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08- 2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ 248/A/07/11/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. &. εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-
07- 2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα  εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων  συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 
Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α1 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα1», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικράτειας με  αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με 
τα ’'Δικαιολογητικά- Για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν,3414/2005", καθώς 
και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β’ 1590) 
"Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες", 

12. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από 
πράξεις η παραλήψεις, οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ)», 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’ 1114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 

 
1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, 

απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης 

του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) ,  
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9εδ.β του άρθρου 209. 
14. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α). 
15. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018/ΦΕΚ /133-19-7-2018/Α ( ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I). 
16. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η 
οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 Τ.Β ) 

17. Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 T.Br ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. 

18. Την μεαρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ,Η.ΔΗ.Σ.)», 

19. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουάριου 2016 για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα 

αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 
*Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για την συνολική κηρυχθείσα ποσότητα όλων των 

ειδών και όχι για επί μέρους είδη 
Στις τιμές της παρούσας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - περιλαμβάνεται 

Τα ημερομίσθια και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για την 
αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, τοποθέτηση, έλεγχο ορθής εφαρμογής, μετά των αντιστοίχων δαπανών 
εργατικών και υλικών και μικρούλικών.  

Η μη αποδοχή - τήρηση των παραπάνω αποτελεί ποινή αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό. 

 
 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 
στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) και ειδικότερα της  παρ. 9 εδ. β  του άρθρου 209.  

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

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133). 

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

⎯ Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147),όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 

⎯ Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ € 

1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

M2 7.500,00 3,20 24.000,00 

2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ - 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ 

ΤΕΜ 70,00 230,00 16.100,00 

3 ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ M2 7.500,00 0,8 6.000,00 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

M2 7.500,00 23,00 172.500,00 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, 

ΠΛΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΕΝΗΣ 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 0.8mm 

εως 1.6mm ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ "1mm 

M2 7.500,00 3,00 22.500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 241.100,00 

    ΦΠΑ 57.864,00 

    ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

298.964,00 
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⎯ Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

⎯ Το Ν.3419/ (ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

⎯ Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

⎯ Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

⎯ Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

⎯  Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

⎯  Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145). 

⎯ Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 (ΦΕΚ Β΄1781). 

⎯ Την  με αριθ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1781). 

⎯ Την με αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

⎯ Την αριθ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ Β΄3698). 

⎯ Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

⎯ Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις 
η παραλήψεις, οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ)». 

⎯ Τους Ν. 4605/2019, 4608/2019 και 4609/2019. 

⎯ Την με αριθ. 87/2018 Τ.Υ. Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «Προμήθεια και 
αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης έτους 
2018», προϋπολογισμού 298.964,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

⎯ Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ 19REQ005706778.  

⎯ Το με αριθ. πρωτ. 20961/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη. 

⎯ Την με αριθ. Α-791/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

⎯ Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005726470. 

⎯ Την με  αριθ. 34/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΟΦ5ΩΞ3-5ΣΘ). 

⎯ Το σχέδιο διακήρυξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές υπ’ αριθμ. 87/2018 Τ.Υ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Κ. 
Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης έτους 2018», προϋπολογισμού 298.964,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού  (άνω των ορίων) με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια 
θέματος, όπως επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

3. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα  «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ,  στην  εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα «ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ» και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.penteli.gov.gr, καθώς και στην 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.      

4. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 34/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΩΟΦ5ΩΞ3-5ΣΘ). 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  175/2019 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
 
                               Η  Πρόεδρος  

            
 
                     Τα Μέλη 

                    της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Τόλιος Νικόλαος 
6. Βιλιώτης Ηλίας 
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/
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