
   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 498 

 

Της 44
ης

 συνεδρίασης που έγινε την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019, ύστερα από τη µε αριθ. 

πρωτ. 75023/1198/6-12-2019 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία, Αντιπρόεδρος, Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος και Μπουρδάκου Κυριακή,τακτικά µέλη.  

 

Απόντες είναι οι κ.κ. Αλιγιζάκη Ασπασία, Γκερλές ∆ηµήτριος,  Καρακατσάνη Αντωνία, 

Κοτέας Αλέξανδρος και  Μανωλάκος Κυριάκος  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση ή µη  του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια αστικού εξοπλισµού οργάνων, δαπέδων 

κλπ παιδικών χαρών», προϋπολογισµού δαπάνης 48.180,00€  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Με τη µε αριθµ. 2019/47774 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 1301 και  του 

µητρώου δέσµευσης, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 19REQ005341289 2019-07-

25,  εγκρίθηκε η δέσµευση πίστωσης . 

Στη συνέχεια, µε τη µε αριθ. 262/2019 εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης.  

 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 57301/2019 περιληπτική διακήρυξη, η οποία 

ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας (www.piraeus.gov.gr ), στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου και δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο, στις εφηµερίδες 

∆ΗΜΟΤΗΣ και  ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και µε την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία 

διαγωνισµού, η Πέµπτη 3  Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ.  

Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,  µε Α∆ΑΜ 

: 19PROC005599058 2019-09-23.  

 

 Κατόπιν, η  Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών 

(η οποία συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 624/2018 Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και 

ώρα, ήτοι την Πέµπτη 3  Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.µ., συνεδρίασε, προέβη στην αποσφράγιση και 

έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής / τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια της οικονοµικής 
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προσφοράς της διαγωνιζόµενης,  της οποίας τα δικαιολογητικά/τεχνική προσφορά βρέθηκαν πλήρη 

και συνέταξε το Πρακτικό Νο 1, το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε µε τη µε αρ. 385/2019 

απόφασή της, µε την οποία ανέδειξε προσωρινή ανάδοχο του διαγωνισµού την εταιρεία 

ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS Α.Ε ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΜΟΝ. 

Α.Ε. 

 Η µε αρ. 385/2019 απόφαση της Ο.Ε., κοινοποιήθηκε στη µοναδική συµµετέχουσα µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στις  12-11-2019. 

 

∆υνάµει της µε αρ. 385/2019 απόφασης της Ο.Ε., η προσωρινή ανάδοχος ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α 

PLAYGROUNDS Α.Ε ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΜΟΝ. Α.Ε κατόπιν της µε 

αρ. πρωτ. 69557/2019 εγγράφου του τµήµατος Προµηθειών & Υπηρεσιών της ∆/νσης 

Οικονοµικών, που στάλθηκε µέσω mail στις 14-11-2019, προσκόµισε τον µε αρ. πρωτ. 71561/2019 

φάκελο, µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

 

 Αρµοδίως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τη συµµετέχουσα 

εταιρεία  µέσω mail, προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

και συνέταξε το Πρακτικό Νο 2, το οποίο υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή και το 

οποίο έχει ως εξής: 
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Κατόπιν των ως άνω, η Ο.Ε. αφού είδε: 

 

• τα πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• του όρους της διακήρυξης και τη µελέτη της Υπηρεσίας,  

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε. – Τµήµα Εποπτείας Παιδικών Χαρών, 

µε Α∆ΑΜ: 19REQ005309544 2019-07-19 

• τη µε αριθµ. 2019/47774 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 1301 του µητρώου 

δέσµευσης και Α∆ΑΜ: 19REQ005341289 2019-07-25. 

• τη µε αρ. 624/2018 απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού) 

• τη µε αριθµ. πρωτ. 262/2019 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης). 

•  τη µε αρ. 385/2019 απόφαση της Ο.Ε. (προσωρινός ανάδοχος) 

 

Αφού είδε τις διατάξεις: 

 

• του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"),όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α/194/2010) (διατάκτες), 

• του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει. 

• τη µε αριθ. 57654/23-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β/1781/2017), που αφορά στη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του ΚΗΜ∆ΗΣ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

•  του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018) 

 

Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ 

των µελών της,  

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 

 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια 

αστικού εξοπλισµού οργάνων, δαπέδων κλπ παιδικών χαρών», προϋπολογισµού 

δαπάνης 48.180,00€  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πιο πάνω διαγωνισµού στην εταιρεία ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α 

PLAYGROUNDS Α.Ε ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΜΟΝ. Α.Ε. 

(ΑΦΜ 996940560 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) της οποίας τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης βρέθηκαν πλήρη και προσέφερε το ποσό των 47.140,00 € πλέον 

ΦΠΑ. 

 

 

Η δαπάνη για την  πιο πάνω προµήθεια, που ανέρχεται στο ποσό των 47.140,00 € πλέον ΦΠΑ, 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.67 οικονοµικού έτους 2019. 
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Η πιο πάνω προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης που 

έχει συνταχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, τη δε σχετική σύµβαση θα υπογράψει για το ∆ήµο ο  

∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.  4412/16. 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

   ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞ. 

 

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓ. 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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