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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

  
 
Συνεδρίαση 54η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2811/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
709636 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 07-11-2019. 
 

Θέμα 38ο    
Έγκριση του πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής σε ευρώ, για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για τη λειτουργική 
αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει τον λόγο στην κα Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 

2. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011), την 
υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251/΄Β/29-12-2016) και την υπ’ αρ. 66313/24553/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και ισχύει. 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, περ. 31 του νόμου. 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 498816/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-

2019) περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 
9. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 499022/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-

2019) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων. 

10. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 
: «Έγκριση προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019». 

11. Την υπ’ αρ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Έγκρισης 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 . 

12. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02.01.2019, 31329/8949/02.04.2019 και 62445/17080/01.07.2019 
Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής, η 1η και η 2η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. 538124/16.09.2019 έγγραφο της Δ/νσης Πάρκων & Αλσών με το οποίο αιτείται την 
εν λόγω προμήθεια. 

14. Το γεγονός ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της προμήθειας και τοποθέτησης εξαρτημάτων εξοπλισμού 
για την λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής καθώς 
από την Τετάρτη 11/09/2019 έχουν κλείσει όλες οι παιδικές χαρές για λόγους ασφαλείας και για αυτό 
εισηγούμαστε να συζητηθεί το θέμα στην παρούσα συνεδρίαση ως κατεπείγον.  

15. Την υπ’ αρ. 2317/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την 
προμήθεια και παροχή υπηρεσιών για την λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ: 61Υ17Λ7-ΓΩΕ). 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 572721/26.09.2019 (ΑΔΑ: 9Η337Λ7-4ΛΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
17. Την υπ’ αριθ. 2373/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης ( ΑΔΑ: ΨΕΒ77Λ7-8ΟΨ). 
18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 578134/27.09.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (19PROC005626982). 
19. Την υπ’ αρ. 2579/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινού μειοδότη 

(ΑΔΑ: ΨΨΘΣ7Λ7-ΩΗΥ). 
20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 648902/18.10.2019 γνωστοποίηση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 648897/18.102019 πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
22. Το υπ΄ αρ. 45/2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων 

Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α., 
σύμφωνα με το οποίο: 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν τον προσωρινό μειοδότη «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ» για το συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξαρτημάτων εξοπλισμού για τη λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

Μετά το υπ’ αρ. 648897/18-10-2019 έγγραφό της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών – Προμηθειών ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά 
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κατακύρωσης από την παραπάνω εταιρία, τα οποία κατατέθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο  και έχουν ως 
εξής: 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των Διαχειριστών της ανωτέρω ΕΠΕ, Λουκά Μέξη και Τάτση Κων/νου 

 Ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα που εκδόθηκαν και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς και κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 Υπεύθυνη δήλωση, περί μη επιβολής προστίμου σχετικό με την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, 
στη θέση του πιστοποιητικού της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, σύμφωνα με την παρ. α περ. 17 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεύχος Α’) 
όπως αυτός τροποποίησε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά  και  έκρινε ότι αυτά είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, που αφορούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την οριστική κατακύρωση του 
διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για τη λειτουργική 
αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» στην εταιρία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ»  
 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
Α) την Έγκριση του υπ’ αρ. 45/2019 Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων 
εξοπλισμού για τη λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και 
Β) την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για τη λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ», στην εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Μεσογείων 561, Αγ. 
Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, ΑΦΜ 099288968, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ) και στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι 54.385,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) την Έγκριση του υπ’ αρ. 45/2019 Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων 
εξοπλισμού για τη λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και 
Β) την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για τη λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ», στην εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Μεσογείων 561, Αγ. 
Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, ΑΦΜ 099288968, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ) και στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι 54.385,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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