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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων για την επιλογή αναδόχου προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). 
Στα Σπάτα σήμερα 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 12538/12-04-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν  
αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος ως αναπληρωμ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική  Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 
Καμία. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα. 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού το 3ο πρακτικό ανοικτού μειοδοτικού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», το 
οποίο παρατίθεται κατωτέρω: 

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

"Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σπάτων 

Αρτέμιδος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)" με αριθ. μελέτης 39/2018 & 

α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 67833 

 

Σήμερα την 10/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος  

(Δημάρχου Χρ. Μπέκα  & B. Παύλου, ΤΚ 19004 Σπάτα, Ν. Αττικής, Ελλάδα), συνήλθε για την σύνταξη του 

παρόντος πρακτικού σε ανοικτή συνεδρίαση η επιτροπή (Ε.Δ.) διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης 

προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για 
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Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.8/17-04-2019 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 165/2019 
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την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 607/2018 (ΑΔΑ: ΩΚ39Ω1Χ-0Γ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.  

 

Η Ε.Δ. απαρτίζεται  από τους: 

1. Άγγελο Γεώργα, πρόεδρο (Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ) 

2. Φανή Πρίφτη, μέλος (Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ) 

3. Μαρία Μαλιαρού, μέλος (Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ). 

 

Στην εν λόγω πράξη φορέας χρηματοδότησης είναι και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με την υπ’ αρ. 7244/13-

03-2018 απόφαση, με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια στο χρηματοδο-τικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων» με 

τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».  

Πρόσκληση υποβολής  προτάσεων (ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ).  Η δαπάνη για την εν λόγω πράξη ποσού 

ύψους 211.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% θα είναι μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

του Υπουργείου Εσωτερικών και η δαπάνη ποσού ύψους 626.188,00€ με Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.  Συνολική δαπάνη προμήθειας βάσει της υπ’ 

αριθ. 39/2018 μελέτης:  837.188,00€ με ΦΠΑ. 

Η Ε.Δ. την 08/04/2019 και ώρα 12:15, αφού συνδέθηκε στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ με τα απαιτούμενα 

διαπιστευτήρια, προέβη  στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Μειοδότη» της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ - ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η 

οποία σύμφωνα με την απόφαση 51/2019 (ΑΔΑ:6ΥΧΠΩ1Χ-Ε5Ε) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 

αναδείχθηκε ομόφωνα ως προσωρινός μειοδότης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της πράξης με 

τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σπάτων 

Αρτέμιδος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», έναντι ποσού 661.065,27 € με το ΦΠΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 51/2019 (ΑΔΑ:6ΥΧΠΩ1Χ-Ε5Ε) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 

καθώς και το γεγονός ότι στο προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας δεν υποβλήθηκαν προσφυγές, με 

σχετικό μήνυμα την 13/03/2019 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), έγγραφο Δήμου με ΑΠ: 8295/13.03.2019), προσκλήθηκε η εν λόγω εταιρεία για την υποβολή 

των προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Για την υποβολή των προβλεπόμενων 

δικαιολογητικών άνοιξε η πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών την 02/04/2019. 

Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε επιτυχημένα το περιεχόμενό των υποβληθέντων «Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης» της μοναδικής προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Η επιτροπή παρέλαβε από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, το σφραγισμένο φάκελο με τα απαιτούμενα, σε 

έντυπη μορφή, δικαιολογητικά, τα οποία έχουν κατατεθεί από την εταιρεία με την επωνυμία 

«ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τον ακόλουθο 

πίνακα:  

 

A/A 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚ/ΩΝ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΔΙΚ/ΩΝ 

1 

«ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε.» 

27-03-2019 29-03-2019 10422 

 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε εγκαίρως και προσηκόντως, όπως προκύπτει ανωτέρω, 
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τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλαδή εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.  

Κατόπιν η επιτροπή προέβη σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όσον αφορά την 

πληρότητα και την κανονικότητά τους, από όπου διαπίστωσε ότι, η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε το σύνολο 

των προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

υποβολής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθ. 675/37069/18-12-2018 διακήρυξης. 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

αποφάσισε ομόφωνα και αναδεικνύει την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως οριστικό μειοδότη και εισηγείται την ανάθεση σε 

αυτήν της εν λόγω προμήθειας. 

Η επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της.  
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει τον διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι ποσού  
661.065,27 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 165/2019. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

           

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΚΩ6Ω1Χ-Σ6Λ
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