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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 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 196/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, 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. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23-01-
2020. 

 
Θέμα 30ο  

Έγκριση Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 154/2019 σύμβασης που αφορά την: 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) 
παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής» 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

 Κατριβάνος Γεώργιος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

       Έχοντας υπόψη : 
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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’), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ισχύει. 

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 Κλεισθένης Ι)» [ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018]. 

3. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α212/18-12-2018) «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» και ειδικότερα το άρθρο 69Ζ. 

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’ αριθ. 66313/24553 από 05/09/2017 (ΦΕΚ 3051/’Β/ 
05/09/2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010) 

6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις.» 

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

8. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014). 

9. 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. 

10. Το Ν.4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται άρθρα του Ν. 
4412/2016. 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
12. Την υπ’ αρ.329/2019ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής με θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020». 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ.:133615/33583 31.12.2019   απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός  της Περιφέρειας Αττικής. 

14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 498816/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.́/03-09-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής και την 
ανάθεση Χωρικής Αρμοδιότητας σε Περιφερειακούς Συμβούλους». 

15. Την υπ’ αριθ. οικ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 
688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.́/03-09-2019. 

16. Την υπ αριθμ. 154/2019   σύμβαση της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ  για την προμήθεια και 
τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών 
χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής  

17. Το από 25-11-2019  έγγραφο της Κυπριακής εταιρείας Πιστοποίησης με το οποίο μας αναφέρει ότι 
μετά από έλεγχό  τους στις παιδικές χαρές στο Πεδίο του Άρεως (μικρή και μεγάλη), στο Αττικό 
Άλσος (μικρή και μεγάλη) και στο λόφο Φινοπούλου κρίνεται αναγκαία η αλλαγή των επιφανειών 
απορρόφησης κρούσεων οι οποίες είναι σε κακή κατάσταση ώστε να γίνει δυνατή η πιστοποίησή 
τους.   

18. Το υπ΄αριθμ. 767897/26-11-2019 έγγραφο της Δνσης Πάρκων και Αλσών με θέμα: «Προμήθεια και 
τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας για την μεγάλη παιδική χαρά του Πεδίου του Αρεως».  

19. Την υπ’ αρ. 854382/21-12-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη με θέμα: « Την υλοποίηση του υπ 
αριθμ. 767897/26-11-2019 αιτήματος της αρμόδιας Δ/νσης Παρκών και Αλσών Περιφέρειας Αττικής 
με την τροποποίηση υπ΄αρ. 154/2019 σύμβασης».  
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20. Την υπ’αρ. 572721/26-09-2019Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 0879.01 (ΑΔΑ: 
9H337Λ7- 4ΛΟ& ΑΔΑΜ: 19REQ005620805) καθώς και την επικαιροποιημένη απόφαση ανάληψης 
δαπάνης  υπ΄ αριθμ 3691/03-01-2020 ΑΔΑ:ΨΔ1Ι7Λ7-Ο96) .  

21. Την με αρ. πρωτ. 57154/22-01-2020 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α. 

22. Την με αρ. πρωτ. 57157/22-01-2020 πρόσκληση προς την εταιρεία  «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ» για  υποβολή 
συμπληρωματικής προσφοράς. 

23. Το υπ΄ αρ. 2/2020 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 και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 154/2019 σύμβασης για την προμήθεια και 
τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας για τη μεγάλη παιδική χαρά του Πεδίου του Άρεως». 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της  τα παρακάτω : 
1. Το με αρ. πρωτ. 57154/22-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Τμήμα 
Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών με θέμα «Πρόσκληση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής». 
2. Το υπ’ αρ.767897/26-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Παρκών και Αλσών στο οποίο αναφέρει «….την 
αναγκαιότητα της προμήθειας και τοποθέτησης δαπέδων ασφαλείας απορρόφησης κρούσεων, για τη μεγάλη 
παιδική χαρά του Πεδίου του Άρεως, που έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, σύμφωνα με την με 
αρ.πρωτ.627553/14-10-2019 έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου παιδικής χαράς της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών 
της Περιφέρειας Αττικής Πεδίο Άρεως μεγάλη PG1014». 
3. Το υπ’ αρ. 854382/21-12-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη με θέμα «Την υλοποίηση του με 
αρ.πρωτ.767897/26-11-2019 αιτήματος της αρμόδιας Δ/νσης Παρκών και Αλσών Π.Α. με την τροποποίηση της 
υπ. αρ. 154/2019 σύμβασης. 
 4. Την με αρ.πρωτ.57157/22-01-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών προς την εταιρία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ 
για υποβολή συμπληρωματικής προσφοράς. 
5. Την με αρ. πρωτ.57914/23-01-2020 οικονομική προσφορά της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ». 
6. Τα άρθρα 201 και 221 παρ. 1 περίπτωση ζ του Ν.4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
7. Το άρθρο 132 παρ.1 περ. γ του Ν.4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον οι 
προϋποθέσεις που θέτει το ανωτέρω άρθρο για την εφαρμογή του συντρέχουν για την παρούσα περίπτωση 
σωρευτικά. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή αφού ήλεγξε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική, 
ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφα ποινικών μητρώων) και διαπίστωσε ότι είναι σε ισχύ, γνωμοδοτεί 
θετικά για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 154/2019 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρία 
«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ» η οποία προσέφερε συνολική τιμή 20.391,80€ με ΦΠΑ, η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι 27.192,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
 
Α). την έγκριση του υπ΄αριθμ.  2/2020 Πρακτικού  της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 154/2019 
σύμβασης που αφορά την : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την λειτουργική 
αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας  της Περιφέρειας Αττικής»  και 
 
Β). την  ανάθεση στην εταιρεία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ » Κατασκευαστική –Εμπορική  (Ταχ. Δ/νση:  Λ. 
Μεσογείων 561, Αγία Παρασκευή  Τ.Κ.153 43 ,  τηλ: 210 6017403 , fax: 210 6017404, ΑΦΜ: 
099288968, ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι ποσού 20.391,80€, € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι 
27.192,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
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Α)την έγκριση του υπ΄αριθμ.  2/2020 Πρακτικού  της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 154/2019 
σύμβασης που αφορά την : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την λειτουργική 
αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας  της Περιφέρειας Αττικής»  και 
 
Β) την  ανάθεση στην εταιρεία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ » Κατασκευαστική –Εμπορική  (Ταχ. Δ/νση:  Λ. 
Μεσογείων 561, Αγία Παρασκευή  Τ.Κ.153 43,  τηλ: 210 6017403, fax: 210 6017404, ΑΦΜ: 099288968, 
ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι ποσού 20.391,80€, € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι 
27.192,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το 
αναπληρωματικό μέλος κ. Κατριβάνος Γεώργιος δηλώνουν λευκό. 

 
 

 
 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Νικόλαος Πέππας 

        Τα Μέλη  
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
•  
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