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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. 14/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 125/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου  διαγωνισμού για την 
προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου – Πλατείας 
Κύπρου – Αριστείδου) του  Δήμου Πεντέλης. 
 

      Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  25 Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  08.30΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18882/19-9-2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 
     Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα  εννέα (9) συνολικά μέλη, 
από τα οποία οκτώ (8)  είναι τακτικά μέλη και ένα (1)  είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Λαζή 
Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα). 

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

ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος και η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προμηθειών  του Δήμου κ. Μυλωνά Αναστασία. 
  
 
       Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,   
έθεσε  υπόψη των μελών την από 13/9/2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, που υπογράφεται 
από την Αντιδήμαρχο κ. Μητροπούλου Γεωργία, και έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: “Έγκριση πρακτικών (1ο και 2ο) επιτροπής για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου - πλατεία Κύπρου- Αριστείδου) του Δήμου Πεντέλης 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.  

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

6. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος  
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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.  

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.λ.π.» (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. 56/2017 Τ.Υ μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας. 
22. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005059293.  
23. Το με αρ. πρωτ. 12841/10-06-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη . 
24. Τις με αριθμ. Α-508/2019 και Α-509/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.  
25. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005099599. 
26. Την με αρ. 90/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
27. Την με αρ. πρωτ. 13963/2019 προκήρυξη με ΑΔΑ 6ΟΑΩΩΞ3-86Θ και ΑΔΑΜ 19PROC005188002. 
28. Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC005188093. 
29. Το από 6/8/2019 1ο πρακτικό. 
30. Το από 8/8/2019 2ο πρακτικό. 
 
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:  
1. Έγκρισης του από 6/8/2019 1ου πρακτικού της επιτροπής με το οποίο γνωμοδοτεί: 
Α. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, η συμμετοχή της εταιρίας: ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ: 
για τους παρακάτω λόγους: 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω σε σχέση με την 

πληρότητα και τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής της : 
Δεν κατέθεσε περιεχόμενα των ηλεκτρονικών φακέλων της προσφοράς της, και συγκεκριμένα (Α) (υπο)φάκελο με 

την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με την 
διακήρυξη και την μελέτη.  

Δεν προσκόμισε εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ. 1 ν. 4250/2014. 

Κατά τον έλεγχο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκαν τα παρακάτω σε σχέση με την 
πληρότητα και τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής της : 

H τεχνική προσφορά δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 
αρχή στην υπ’ αριθ. 56/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης (Παράρτημα Β’ της 
διακήρυξης), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Δεν 
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περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα.   

Επιπρόσθετα και για την διασφάλιση της ποιότητας των υλικών, η εταιρία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ όπως 
όφειλε, επί ποινή αποκλεισμού, δεν έχει καταθέσει τα παρακάτω:   

α) Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές όλων των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας, 
συνοδευόμενες από φυλλάδιο από την κατασκευάστρια εταιρία ή τον εκπρόσωπό της ώστε για να είναι δυνατή η 
αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα που αφορούν στα όργανα παιδικής 
χαράς είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να 
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως 
προς την ταυτότητα του προσφερόμενου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της 
προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

β) Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Οργάνων παιδικής χαράς, Δαπέδων ασφαλείας, Αστικού εξοπλισμού 
ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε 
περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για 
την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του 
αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια.  

γ) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό με λίστα όπου θα αναφέρεται αναλυτικά ο 
κατασκευαστικός οίκος και η χώρα κατασκευής των οργάνων παιδικής χαράς, των δαπέδων ασφαλείας και του αστικού 
εξοπλισμού.   

δ) Δήλωση του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς, των δαπέδων ασφαλείας και του αστικού εξοπλισμού 
και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνουν ότι τα ως άνω είδη είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.   

ε) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών, καθώς και γραπτή εγγύηση (ή 
Υπεύθυνη δήλωση) για πέντε (5) χρόνια για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό οργάνων παιδικών χαρών. Σε περίπτωση 
που ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, να επισυνάπτεται η αντίστοιχη εγγύηση (ή Υπεύθυνη δήλωση) του 
συνεργαζόμενου προμηθευτή/αντιπροσώπου ή κατασκευαστικού οίκου.  

στ)Δείγματα των ζητουμένων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές υλικών των προμηθευόμενων ειδών. Κατά 
την αποστολή των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των δειγμάτων επιτρέπεται μέχρι πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και το αποδεικτικό κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο του Δήμου θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς.   

Τα δείγματα που απαιτούνται είναι τα εξής:   
Τμήμα ανοξείδωτου σκελετού (ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm)  
Τμήμα μεταλλικού ορθοστάτη ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής  
Ø125mm   
Τμήμα αντιολισθητικού δαπέδου  HPL   
Τμήμα αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου   
Τμήμα χρωματιστού πάνελ HPL   
Τμήμα πάνελ HPL με όψη ξύλου  
Δείγμα πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων τραμπάλας.  
Το κάθε ζητούμενο δείγμα θα είναι τοποθετημένο σε αριθμημένη συσκευασία σύμφωνα με την παρούσα αρίθμηση 

και σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου.   
ζ) Αποδεικτικό επίσκεψης των χώρων πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και το αποδεικτικό επίσκεψης θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο δικαιολογητικών της 
προσφοράς.  

Β. Για την προμήθεια με τίτλο ¨Βελτίωση παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου – Πλατεία Κύπρου – 
Αριστείδου) Δήμου Πεντέλης¨ προϋπολογισμού 214.129,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» Α.Μ. 56/2017 
Τ.Υ. κάνει δεκτές για το επόμενο στάδιο που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών τις εταιρίες:  

1. Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 
2. ΠΑΝΕΛΛΑ, ΖΗΝΟΒ, ΦΙΛΩΤΑΣ 
3. ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 
διότι κατά τον πιο πάνω έλεγχο δεν διαπιστώθηκε καμία απόκλιση σε σχέση με την πληρότητα, τις τυπικές 

προϋποθέσεις και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της διακήρυξης.  
 
2. Έγκρισης του από 8/8/2019 2ου πρακτικού της επιτροπής με το οποίο γνωμοδοτεί: 
Ανακηρύσσει την εταιρία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, προσωρινή μειοδότρια, όπου 

προσφέρει το ποσό  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 166.814,00 €- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):  
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ, (ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): 172.685,00- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):ΕΚΑΤΟΝ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ), για την προμήθεια με τίτλο ¨Βελτίωση 
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παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου – Πλατεία Κύπρου – Αριστείδου) Δήμου Πεντέλης¨ για τη κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης, προϋπολογισμού 214.129,40 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.» Α.Μ. 56/2017 Τ.Υ.  
 
       Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από  τη διαλογική συζήτηση, όπως αναλυτικά 
καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης,  και αφού  έλαβε υπόψη της: 

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

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

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

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). 

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

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

⎯ Το Ν.3419/2005 (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 παρ. 16 του άρθ. 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Β΄1781). 

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

⎯ Την υπ’ αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β). 

⎯ Την υπ’ 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 
ή 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, Ν.4608/2019 και Ν.4609/2019. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 56/2017 Τ.Υ. Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «Βελτίωση παιδικών χαρών (28ης 
Οκτωβρίου – Πλατείας Κύπρου - Αριστείδου) του Δήμου Πεντέλης 2017», προϋπολογισμού δαπάνης 
214.129,40€ με Φ.Π.Α. 24%, που περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση,  Προμέτρηση, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  Τεχνικές Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Μελέτης και Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 361/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (ΑΔΑ: 6Λ22ΩΞ3-ΒΘΜ) περί έγκρισης του 
προϋπολογισμού οικονομικού 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 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 19REQ005059293. 

⎯ Το με αριθ. πρωτ. 12841/10-6-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη. 

⎯ Τις με αριθμό Α-508/2019 και Α-509/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

⎯ Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005099599.  

⎯ Την υπ’ αριθ. 90/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΥ1ΩΞ3-ΕΩΙ). 

⎯ Την υπ’ αριθ. 23/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞ3ΨΩΞ3-ΥΨ0) περί συγκρότησης 
επιτροπής διαγωνισμών συνοπτικών – ανοικτών – διεθνών έτους 2019, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
34/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΟΦ5ΩΞ3-5ΣΘ) και ισχύει. 

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13963/2019 προκήρυξη με ΑΔΑ 6ΟΑΩΩΞ3-86Θ και ΑΔΑΜ 19PROC005188002. 

⎯ Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC005188093. 

⎯ Το 1ο/ 6-8-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

⎯ Το 2ο/ 8-8-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει  το  1ο/6-8-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου  
διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (28ης 
Οκτωβρίου – Πλατείας Κύπρου – Αριστείδου) του  Δήμου Πεντέλης. 

2. Απορρίπτει ως απαράδεκτη τη συμμετοχή της εταιρίας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ», για τους λόγους που 
αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. 

3. Κάνει δεκτές, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια με τίτλο ¨Βελτίωση παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου – Πλατεία 
Κύπρου – Αριστείδου) Δήμου Πεντέλης¨, προϋπολογισμού 214.129,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - 
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Α.Μ. 56/2017 Τ.Υ., τις εταιρίες: «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», «ΠΑΝΕΛΛΑ, ΖΗΝΟΒ, ΦΙΛΩΤΑΣ» και 
«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ», διότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών τους,  δεν διαπιστώθηκε καμία απόκλιση σε σχέση με την πληρότητα, τις τυπικές 
προϋποθέσεις και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της διακήρυξης.  

4. Εγκρίνει το 2ο/8-8-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου  
διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (28ης 
Οκτωβρίου – Πλατείας Κύπρου – Αριστείδου) του  Δήμου Πεντέλης. 

5. Ανακηρύσσει προσωρινή μειοδότρια για την προμήθεια με τίτλο ¨Βελτίωση παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου – 
Πλατεία Κύπρου – Αριστείδου) Δήμου Πεντέλης¨, προϋπολογισμού 214.129,40 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. - Α.Μ. 56/2017 Τ.Υ., την εταιρία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ»,  με ποσό 
προσφοράς:   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 166.814,00 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
[ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): 172.685,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ]. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  125/2019 
 
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. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
5. Βιλιώτης Ηλίας 
6. Κρανιώτης Παναγιώτη 
7. Φειδοπιάστης  Αντώνης 
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                            Κεχαγιά  Δήμητρα 
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