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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 9/2019
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 89/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας – Θησέως – Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως) του Δήμου Πεντέλης με διαδικασίες ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 19 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30΄,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13445/14-6-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Δημητρίου Στεργίου – Καψάλη, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) συνολικά τακτικά
μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

ΑΠΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Μιχαλέλης Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος
Κεχαγιά Δήμητρα, Τακτικό Μέλος
Κοσμοπούλου Αναστασία, Τακτικό Μέλος

Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
1.
Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος
2.
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος
3.
Κυβέλου Παναγιώτα, Τακτικό Μέλος
4.
Βορέας Σεβαστός, Τακτικό Μέλος
Τσουχνικάς Ηλίας, Αναπληρωματικό Μέλος
(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσουχνικάς Ηλίας αναπλήρωσε το απών τακτικό μέλος κ. Μιχαλέλη
Δημήτριο).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε το τακτικό μέλος κ.
Αποστολόπουλος Θεόδωρος.
Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Κεχαγιά
Δήμητρα.
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, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος, και η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών κ. Μυλωνά Αναστασία.
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 30-5-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου που
υπογράφεται από τον Θεματικό Αντιδήμαρχο κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας- Θησέως - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως)
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/09-031999), 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.
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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.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. 50/2018 Τ.Υ μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.
22.Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005018045.
23.Το με αρ. πρωτ. 12017/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη.
24.Τις με αριθμ. Α-477/2019 και Α-478/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
25.Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005029311.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:
1) Έγκριση μελέτης Τεχνικών προδιαγραφών υπ’ αριθμ. 50/2018 Τ.Υ.
2) Καθορισμού όρων διακήρυξης όπως συνημμένο σχέδιο υπηρεσίας.
3) Δημοσίευση σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες (ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ) & 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 50/2018 Τ.Υ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και αναδιοργάνωση χώρων παιδικών χαρών επί
της οδού Στεφανίας στην Δ.Κ. Πεντέλης, επί της οδού Θησέως στην Δ.Κ. Πεντέλης και στην Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως (Μαγγίνα) στην Δ.Κ. Μελισσίων. Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές παρουσιάζουν μεγάλη
επισκεψιμότητα και εκτεταμένες φθορές εξοπλισμού.
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις της μελέτης οι παραπάνω παιδικές χαρές θα γίνουν σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2029/25.07.2014) και την ερμηνευτική εγκύκλιο 44/07.08.2014 καθώς και τα ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177.
Οι επιλεχθέντες χώροι τηρούν τα προαπαιτούμενα κριτήρια ώστε να πιστοποιείται η καταλληλότητα του
χώρου. Ο σχεδιασμός τους ακολουθεί τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης και της ασφάλειας του χώρου. Επίσης
έχουν ληφθεί υπόψη τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας αναφορικά με τα όργανα/εξοπλισμό, την απαιτούμενη
ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των οργάνων, την προστασία των παιδιών
και την καταλληλότητα των προσβάσεων όλων των χρηστών και επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων και των
ΑΜΕΑ.
Δεδομένου ότι οι χώροι των παιδικών χαρών παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας,
απαιτείται η βελτίωση τους ώστε να εναρμονισθούν με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας
ΕΝ1176 και ΕΝ 1177 και την Υπουργική Απόφαση 28492/2009 (ΦΕΚ Β 931/18.05.2009) και την Υπουργική
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Απόφαση 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/B/25.07.2014) και την Ερμηνευτική εγκύκλιο 44/07-08-2014 όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι σημαντικότεροι λόγοι απόκλισης από τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας αφορούν στον υφιστάμενο
εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλιός, χωρίς πιστοποίηση, ενώ όλα τα παιχνίδια και οι επιμέρους δραστηριότητες είναι
εγκατεστημένα με τρόπο που δεν ευνοεί την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των χρηστών εντός της παιδικής χαράς,
ενώ δεν πληρούνται καν οι αποστάσεις και οι χώροι ασφαλείας του εκάστοτε παιχνιδιού. Τα παιχνίδια και ο αστικός
εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος στους χώρους, έχουν υποστεί φθορές που καθιστούν την συντήρησή τους
αδύνατη. Σε κάποιους χώρους δεν υπάρχει δάπεδο ασφαλείας, τα παιχνίδια είναι τοποθετημένα στο χώμα ή το
γρασίδι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κρίσιμο ύψος πτώσης του κάθε παιχνιδιού. Τέλος, δεν έχουν προβλεφθεί
και ενταχθεί δραστηριότητες κατάλληλες και για Α.Μ.Ε.Α., γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο του
ανασχεδιασμού.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης του υφιστάμενου επικίνδυνου εξοπλισμού
και η τοποθέτηση νέου ασφαλούς, πιστοποιημένου εξοπλισμού, που να περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλες τις
ηλικιακές ομάδες, καθώς και για Α.Μ.Ε.Α.
Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν να αναβαθμιστούν η παιδική χαρά της οδού Στεφανίας στην Δ.Κ. Πεντέλης, η
παιδική χαρά της οδού Θησέως στην Δ.Κ. Πεντέλης και η παιδική χαρά στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην
Δ.Κ. Μελισσίων, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα και εκτεταμένες φθορές εξοπλισμού.
Η μελέτη για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση των εν λόγω παιδικών χαρών έχει λάβει υπόψη της τις εξής
παραμέτρους:
α) Οι εξοπλισμοί να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι και η τοποθέτηση τους να
εξυπηρετεί τον διαχωρισμό των ηλικιακών ομάδων.
β) Τα υλικά των εξοπλισμών να είναι ελεγμένα και ασφαλή για τους χρήστες.
γ) Ο εξοπλισμός να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176.
δ) Οι επιφάνειες πτώσης να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1177.
Οι παιδικές χαρές μετά τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα παραδοθούν σε κατάσταση πλήρους και
απρόσκοπτης λειτουργίας, πιστοποιημένες με τον εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο προς χρήση.
Πιο συγκεκριμένα:
Στην Παιδική χαρά επί της οδού Στεφανίας στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης:
Θα αποξηλωθεί υφιστάμενος εξοπλισμός, θα γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές και δομικές εργασίες για τις
διαμορφώσεις κλίσεων και την δημιουργία υποβάσεων ώστε να τοποθετηθούν τα δάπεδα ασφαλείας, θα τοποθετηθούν
όργανα παιδικής χαράς και αστικός εξοπλισμός όπως παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων, όπως περιγράφονται στην
μελέτη την Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης θα αντικατασταθεί η περίφραξη για να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας
που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 2029/25.07.2014 και την Ερμηνευτική εγκύκλιο 44/07.08.2014. Θα
τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα τα οποία θα συνδεθούν με το υπάρχον δίκτυο. Ακόμα θα πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες κλαδεύσεις δένδρων και εργασίες φυτοπροστατευτικών ψεκασμών.
Στην παιδική χαρά επί της οδού Θησέως στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης:
Θα αποξηλωθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός, θα γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές και δομικές εργασίες για τις
διαμορφώσεις κλίσεων και την δημιουργία υποβάσεων ώστε να τοποθετηθούν τα δάπεδα ασφαλείας, θα τοποθετηθούν
όργανα παιδικής χαράς και αστικός εξοπλισμός όπως παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων όπως περιγράφονται στην
μελέτη την Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης θα τοποθετηθεί μεταλλική περίφραξη περίπου 30 τρ. μέτρα για τον διαχωρισμό
την παιδικής χαράς και θα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ
2029/25.07.2014 και την Ερμηνευτική εγκύκλιο 44/07.08.2014. Ακόμα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες
κλαδεύσεις δένδρων και εργασίες φυτοπροστατευτικών ψεκασμών.
Στην παιδική χαρά στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Μαγγίνα) στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων:
Θα αποξηλωθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός, θα γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές και δομικές εργασίες για τις
διαμορφώσεις κλίσεων και την δημιουργία υποβάσεων ώστε να τοποθετηθούν τα δάπεδα ασφαλείας, θα τοποθετηθούν
όργανα παιδικής χαράς και αστικός εξοπλισμός όπως παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων όπως περιγράφονται στην
μελέτη την Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης θα αντικατασταθεί η περίφραξη για να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας
που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 2029/25.07.2014 και την Ερμηνευτική εγκύκλιο 44/07.08.2014. Ακόμα
θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες κλαδεύσεις δένδρων και εργασίες φυτοπροστατευτικών ψεκασμών.
Παράλληλα έχουν προδιαγραφεί όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να πληρείται η
ασφαλής λειτουργία της παιδικής χαράς όπως αυτή περιγράφεται στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και στον
Κανονισμό των προϋποθέσεων για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων με το ΦΕΚ
2029/25.07.2014.
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και δάπεδα ασφαλείας καθορίζονται ως εξής:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
'ΦΥΣΗ'
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝΠΑΙΔΩΝ-ΦΩΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ

[3]

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

2
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΛΛΙΣΙΩΝ ΘΗΣΕΩΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ &
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 180cm

μ2

76,5

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 160cm

μ2

72

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 120cm

μ2

450

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 3 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
& ΚΟΥΝΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4Θ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΜΥΛΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 180cm

μ2

112

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 120cm

μ2

460

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
1

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 230cm

μ2

94

μ2

230
ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 120cm
Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί αντίστοιχα στα όργανα ανάλογα με το ύψος πτώσης και στον υπόλοιπο
χώρο θα τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια στις δύο παιδικές χαρές ενώ στην παιδική χαρά στην Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως αφήνεται περιμετρικά 1.00μ λωρίδα χωρίς δάπεδο ασφαλείας.
Επίσης σε αυτές τις παιδικές χαρές θα τοποθετήσουμε στην παιδική χαρά στην οδό Στεφανίας 100 τρέχων
μέτρα ξύλινης περίφραξης, στην παιδικής χαρά της οδού Θησέως θα κρατήσουμε την υπάρχουσα περίφραξη και
θα τοποθετηθεί στην μέση περίπου 30 τρέχων μέτρα μεταλλική περίφραξη για διαχωρισμό, ενώ στην παιδική χαρά
Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως θα αντικατασταθεί μέρος της υπάρχουσας περίφραξης.
Επιπλέον θα τοποθετηθούν κάδοι, πόρτες περίφραξης, παγκάκια κλπ.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 322.400,00 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ
όπου το ποσό το οποίο θα καλυφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ανέρχεται σε 212.000,00€ (ΚΑ - 606662.001) και το υπόλοιπο ποσό των 110.400,00 € από Ιδίους Πόρους του Δήμου Πεντέλης (ΚΑ - 30-6662.006)
κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 44240/20.08.2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:
7ΔΓΤ465ΧΘ7-ΦΝΔ).
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο
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κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/Α’/8.8.2016).
Με την παρούσα μελέτη λοιπόν προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς,
ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 322.400,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α'
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
1
ΟΡΓΑΝΟ 'ΦΥΣΗ'
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
17.000,00 €
17.000,00 €
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ2
ΠΑΙΔΩΝ-ΦΩΛΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
10.500,00 €
10.500,00 €

5

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ &
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

6

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ

7

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 230cm

μ2

94

100,00 €

9.400,00 €

8

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 180cm

μ2

188,5

90,00 €

16.965,00 €

9

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 160cm

μ2

72

80,00 €

5.760,00 €

10

ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ HIC 120cm

μ2

1140

60,00 €

68.400,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

19.100,00 €

19.100,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

1.800,00 €

3.600,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.600,00 €

1.600,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

11.000,00 €

11.000,00 €

3
4

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

4.300,00 €

4.300,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

950,00 €

1.900,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

13.000,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

3.700,00 €

13.000,00 €
€
3.700,00

14

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 3
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ & ΚΟΥΝΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ
ΝΗΠΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ
ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ

15

ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4Θ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.600,00 €

1.600,00 €

16

ΜΥΛΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

3.500,00 €

3.500,00 €

17

ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

2.800,00 €

2.800,00 €

18

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

11.000,00 €

11000

19

ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.800,00 €

1800

20
21

ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.600,00 €

1600

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

800,00 €

800

11
12
13
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22

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

650,00 €

1300

23

ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

4.000,00 €

4000

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α'

214.625,00 €

ΟΜΑΔΑ Β'
ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ

135

155,00 €

20.925,00 €

ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

30

85,00 €

2.550,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

600,00 €

1.800,00 €

27

ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

600,00 €

600,00 €

28

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

14

170,00 €

2.380,00 €

29

ΤΕΜΑΧΙΟ

14

300,00 €

4.200,00 €

Μ3

150

13,50 €

2.025,00 €

33

ΠΑΓΚΑΚΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΨΕΚΑΣΜΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

34

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

35

37

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

38

ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΥΠΑΡΧΩΝ

24

ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

25

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

26

30

31

32

36

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

1.200,00 €

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

1.200,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

24

150,00 €

ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

130

3,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

13

99,23 €

1.290,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

210,00 €

630,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

345,00 €

1.035,00 €

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β'
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

3.600,00 €
390,00 €

1.550,00 €
45.375,00 €
260.000,00 €
62.400,00 €

322.400,00 €

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.
** Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΦ1 ΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

Στις τιμές της παρούσας μελέτης – περιλαμβάνονται:
Η αποσυναρμολόγηση των υφιστάμενων οργάνων, του εξοπλισμού των παιδικών χαρών και περιφράξεων,
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όπου υπάρχουν και απαιτείται στους χώρους των τριών παιδικών χαρών που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της
παρούσας μελέτης. Επίσης, οι απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες μικρής κλίμακας για ομαλοποίηση του
εδάφους, στο χώρο των οργάνων και τον ευρύτερο χώρο των παιδικών χαρών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των
αρμόδιων οργάνων του Δήμου, για την δημιουργία ασφαλών κλίσεων ή αναβαθμών και μέχρι την χρησιμοποίηση
όλων των προβλεπόμενων ποσοτήτων της μελέτης.
Η απομάκρυνση από τον εκάστοτε χώρο των υφιστάμενων υλικών εδάφους (χαλίκι ή άμμος ή οπλισμένο
σκυρόδεμα), με την συσσώρευση τους σε χώρο που θα τους υποδειχτεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, πλησίον
ή εντός των χώρων των παιδικών χαρών.
Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά οργάνων παιδικής χαράς, ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και αστικού
εξοπλισμού από τον χώρο αποθήκευσης έως τον χώρο τοποθέτησης
Τα ημερομίσθια και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για
την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, τοποθέτηση, έλεγχο ορθής εφαρμογής, οργάνων παιδικής χαράς, ελαστικών
πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού, μετά των αντιστοίχων δαπανών εργατικών και υλικών και
μικροϋλικών για την διάστρωση των υποβάσεων των δαπέδων και την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς,
ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων πινακίδων με πληροφοριακά
στοιχεία (στους τρεις χώρους που θα τοποθετηθούν τα όργανα παιδικών χαρών), σύμφωνα με τις σχετικές
προδιαγραφές.
Η μη αποδοχή - τήρηση των παραπάνω αποτελεί ποινή αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον
διαγωνισμό.
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. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (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. 50/2018 Τ.Υ. Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας-Θησέως-Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως) του
Δήμου Πεντέλης 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 322.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%, που περιλαμβάνει Τεχνική
Έκθεση, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Οικονομική Προσφορά Τεχνικές Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Μελέτης και
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 44240/20.08.2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 7ΔΓΤ465ΧΘ7-ΦΝΔ).
⎯ 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 19REQ005018045.
⎯ Το με αριθ. πρωτ. 12017/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη.
⎯ Τις με αριθμό Α-477/2019 και Α-478/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
⎯ Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005029311.
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ΑΔΑ: ΩΩΜΝΩΞ3-203

⎯ 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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 50/2018 Τ.Υ. Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας – Θησέως - Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως) του Δήμου Πεντέλης 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 322.400,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Ίδιοι Πόροι Δήμου).
2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας – Θησέως - Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως) του Δήμου Πεντέλης.
3. Εγκρίνει την δημοσίευση στις εφημερίδες «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ» και
στο ΚΗΜΔΗΣ.
4. 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.
5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 34/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ως εξής:
Τακτικά μέλη: Ξανθάκος Ιωάννης, Πρόεδρος, Χριστίδης Αναστάσιος, μέλος, Φαρασοπούλου Αθανασία, μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη: Μαυρίδη Άννα - Μαρία, αναπλ. Πρόεδρος, Πέκαλη Καλλιόπη, αναπλ. μέλος και
Βουβόλα Σοφία, αναπλ. μέλος.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2019
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

Τα Μέλη
Αποστολόπουλος Θεόδωρος
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
Κυβέλου Παναγιώτα
Βορέας Σεβαστός
Τσουχνικάς Ηλίας
Μητροπούλου Γεωργία
Κεχαγιά Δήμητρα

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

MARIA SPYRIDAKOU
Jun 24 2019 12:02:PM
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