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                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 17/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 189/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την πράξη 
«Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό όρος» και κατακύρωση 
αποτελέσματος. 
 
     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  25 Νοεμβρίου  2019  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  12.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.   23843/21-11-2019 
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 οκτώ (8) μέλη συνολικά μέλη, 
εκ των οποίων επτά (7) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Μούστρης Παναγιώτης αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Βιλιώτη 
Ηλία). 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν  επίσης η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών  του Δήμου κ. Μυλωνά Αναστασία  και 

η  Προϊστάμενη Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παπαδάκη Μανωλία. 
 
 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 3ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών το από 13-11-2019 διαβιβαστικό της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού θέματος κ. 
Κουτίβα Ξανθής, καθώς και το 3ο/13-11-2019 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού  που έχουν ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ:  Διαβίβαση 3ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την πράξη 
«Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος». 
 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 4.4 της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, σας διαβιβάζουμε το  3ο 
πρακτικό της επιτροπής για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

                                                                                                                       
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (υποέργο 5) για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού 
λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος» εκτιμώμενης αξίας 23.598,99€ (πλέον ΦΠΑ 24%) 
 

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Επιστημονικής Υπηρεσίας 

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής: 

 
Στις 13/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 
1. Κουτίβα Ξανθή, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού 
2. Ελένη Σπυράντη, Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού 
3. Λαλουδάκης Κλεάνθης, Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού 
οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με την με την υπ’ αριθμ. 56/2019 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26371/12.11.19 έγγραφο του ΤΕΕ, έχοντας 
υπόψη: 

- Το από 20.5.18/1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
- Τη με αρ. 83/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης με την οποία εγκρίθηκε το 1ο 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος 2. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης   

6. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

7. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

8. Μούστρης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  
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πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
- Το από 4.7.19/2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
- Τη με αρ. 106/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης με την οποία εγκρίθηκε το 2ο 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε η ένωση εταιρειών «Optimum Value A.E.» -«Σάλφω και 
Συνεργάτες Μελετητική Α.Ε.», η οποία ήταν και ο μοναδικός συμμετέχων, ως προσωρινός ανάδοχος της επιστημονικής 
υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου (Υποέργο 5) για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού 
λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος» 

- Τη με αρ. πρωτ. 17529/26.8.2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με το αρ. 5 της 
διακήρυξης, η οποία απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο στις 27.8.2019 

- Τη με αρ. πρωτ. 17918/3.9.2019 αίτηση με την οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα  από τον προσωρινό ανάδοχο 
ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πρωτόκολλο του Δήμου 

- Τη με αρ. πρωτ. 18156/6.9.2019 αίτηση χορήγησης παράτασης για την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών   
- Το με αρ.πρωτ. 18305/9.9.2019 έγγραφο του Δ. Πεντέλης, με το οποίο δόθηκε παράταση έως τις 23.9.2019 

για την υποβολή των  επιπλέον δικαιολογητικών για τα οποία αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση 
- Τη με αρ. πρωτ. 19028/20.9.2019 αίτηση με την οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα από τον προσωρινό ανάδοχο 

ο φάκελος με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου συνήλθαμε και αφού βρεθήκαμε σε απαρτία 
προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπως προβλέπεται από το αρ. 5 της 
διακήρυξης. Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι δεν συντρέχουν οι όροι αποκλεισμού του αρ. 18 και ότι 
πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του αρ. 19 της διακήρυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στην ένωση εταιρειών «Optimum Value A.E.» -«Σάλφω 
και Συνεργάτες Μελετητική Α.Ε.», η οποία ήταν και ο μοναδικός συμμετέχων στο διαγωνισμό και κατέθεσε 
την παρακάτω αναλυτική οικονομική προσφορά: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΈΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
(03) 

3.958,01 € 2% 3.875,85€ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡ.ΕΡΓΩΝ (13) 6.713,42 € 2% 6.579,15€ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & 
ΕΡΕΥΝΕΣ (21) 

9.849,43 € 2% 9.652,44€ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 20.520,86 €  20.110,44€ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.078,13 €  3.016,57€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.598,99 €  23.127,01€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

29.262,75 € 
 

 
28.677,49 € 

 

ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 

 2% 

 

Το παρόν πρακτικό θα αποσταλεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, 

χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 
 
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: 

⎯ Tις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) 

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

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

⎯ Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145). 

⎯ Την υπ’ αριθ. 361/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  προϋπολογισμού έτους 2019. 

⎯ Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠ./106218/33853/15.1.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
«Επικύρωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019». 

⎯ Το φάκελο της Μελέτης 37/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου “Υποέργο 5: Υπηρεσίες Τεχνικού 
Συμβούλου για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος»”, 
προεκτιμούμενης αμοιβής 29.262,75€ συμπ. Φ.Π.Α., που περιλαμβάνει Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής, Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

⎯ Την υπ’ αριθ. 56/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΣΘΜΩΞ3-7ΔΟ) περί έγκρισης φακέλου 
παροχής επιστημονικής υπηρεσίας, συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού, επιλογής διαδικασίας διαγωνισμού 
και έγκρισης όρων διακήρυξης για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Υποέργο 5: Υπηρεσίες 
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Τεχνικού Συμβούλου για την πράξη ‘Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό 
Όρος’, συνολικού προϋπολογισμού 29.262,75€ (συμπ. Φ.Π.Α.). 

⎯ Το 1ο/20-5-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού θέματος. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 83/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΛΕΘΩΞ3-1ΟΥ) περί έγκρισης του ανωτέρω 
πρακτικού. 

⎯ Το 2ο/4-7-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού θέματος. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 106/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΟΔΡΩΞ3-Η55 ) περί έγκρισης του ανωτέρω 
πρακτικού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου. 

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17529/26-8-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με το αρ. 5 της 
διακήρυξης, η οποία απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο στις 27.8.2019 

⎯ Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 17918/3-9-2019 αίτηση με την οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα  από τον προσωρινό ανάδοχο 
ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πρωτόκολλο του Δήμου 

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18156/6-9-2019 αίτηση χορήγησης παράτασης για την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών   

⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18305/9-9-2019 έγγραφο του Δ. Πεντέλης, με το οποίο δόθηκε παράταση έως τις 23.9.2019 
για την υποβολή των  επιπλέον δικαιολογητικών για τα οποία αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση 

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 19028/20-9-2019 αίτηση με την οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα από τον προσωρινό ανάδοχο 
ο φάκελος με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

⎯ Το 3ο/13-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού θέματος. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το  3ο/13-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη 
δημόσιας σύμβασης επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την πράξη 
‘Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου  στο Πεντελικό Όρος’». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  στην ένωση εταιρειών 
«Optimum Value A.E.» - «Σάλφω και Συνεργάτες Μελετητική Α.Ε.», η οποία ήταν και ο μοναδικός 
συμμετέχων στο διαγωνισμό και κατέθεσε την παρακάτω αναλυτική οικονομική προσφορά: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
(03) 

3.958,01 € 2% 3.875,85€ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡ.ΕΡΓΩΝ (13) 6.713,42 € 2% 6.579,15€ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & 
ΕΡΕΥΝΕΣ (21) 

9.849,43 € 2% 9.652,44€ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 20.520,86 €  20.110,44€ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.078,13 €  3.016,57€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.598,99 €  23.127,01€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

29.262,75 € 
 

 
28.677,49 € 

 

ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 

 2% 

 

 
3. Κατά της παρούσης απόφασης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  189/2019 
 
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. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
5. Κρανιώτης Παναγιώτης 
6. Φειδοπιάστης Αντώνης 
7. Μούστρης Παναγιώτης 

                        Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
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                            Κεχαγιά  Δήμητρα 
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