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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ.  28ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  574/2017  

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Λήψη απόφασης σκοπιµότητας για 
την προµήθεια: «Προµήθεια 
στοιχείων & εξοπλισµού υπαίθριου 
πάρκου τροχοσανίδας (SKATE 
PARK)», µε Α.Μ. 117/2017 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 28η του µήνα  
Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 43848/24-11-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
40. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ –
ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 
ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 

Α Π Ω Ν 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
προσήλθε ο κ. Κ. Αγγελής. 
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Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.   
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 11ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
Μας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 43377/22-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος Τεχνικών Συνεργείων και 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση στοιχείων (ράµπες, 
ράγες κτλ.), βιοµηχανικού δαπέδου και συνοδού εξοπλισµού για τη δηµιουργία υπαίθριου 
πάρκου τροχοσανίδας (skate park) εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου.  
Το υπαίθριο πάρκο τροχοσανίδας (skate park) θα εγκατασταθεί - κατόπιν απόφασης του 
∆ηµάρχου Χαλανδρίου και Αντιδηµάρχου Τ.Υ. - στο χώρο του παλιού γηπέδου βόλλεϋ εντός του 
∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Κάτω Χαλανδρίου (“Mάρκος Παπαδάκης”) και συγκεκριµένα στο ΟΤ 
556 – 557, το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Σαρανταπόρου, Σοφοκλή Βενιζέλου και 
Μεθώνης. Ο χώρος προσφέρεται για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα και η συνολική του 
επιφάνεια υπολογίζεται σε περίπου 400 τ.µ.  
Βασικός στόχος της µελέτης είναι να εξοπλιστεί ο προτεινόµενος χώρος µε στοιχεία και  
εξοπλισµό, ο οποίος µε ελεύθερη πρόσβαση και πιστοποιηµένα θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
ασφάλεια για άθληση, παιγνίδι µε τροχοσανίδα (skate). O χώρος θα συµµορφώνεται µε τις 
ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και µε την εθνική νοµοθεσία, σε µια γενικότερη 
προσέγγιση που προωθεί τη συµµετοχή στο άθληµα µε τροχοσανίδα (skateboarding) σε 
ελεύθερα προσβάσιµη εγκατάσταση χωρίς επιτήρηση.  
Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και να τηρούν όλες τις 
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθιερωθεί για τη συγκεκριµένη κατηγορία 
προϊόντων. Μαζί µε τα προµηθευόµενα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα σύνδεσης και τοποθέτησης στον οριζόµενο χώρο.  
Η επιλογή του εξοπλισµού έγινε µετά από έρευνα αγοράς, ως προς τη διαθεσιµότητα του 
εξοπλισµού και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος, την συµµόρφωση µε τα ισχύοντα πρότυπα, 
καθώς και την αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών πάρκων τροχοσανίδας (skate parks) σε 
σχέση µε τον διαθέσιµο χώρο.  
Η προµήθεια και τοποθέτηση όλων των στοιχείων και του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί σε 
θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
Η δαπάνη της προµήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του έτους 2017, ανέρχεται στο 
ποσό των 89.999,99 € µε Φ.Π.Α.(24%) και θα βαρύνει τον KA 30.7135.05 και CPV 37451000-4.  
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έχει συνταχθεί η προβλεπόµενη Πρόταση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) ύψους 89.999,99€, η οποία εγκρίθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε µε α/α 1622/2017 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του έτους 2017, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016. 
Η προµήθεια δύναται να εκτελεσθεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016.  
 
Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση σκοπιµότητας 
της προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙ∆ΑΣ (SKATE PARK)» µε ΑΜ 117/17 στο συγκεκριµένο χώρο εγκατάστασης και στην 
έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού σε Ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάθεση και 
εκτέλεση της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 προϋπολογισµού 89.999,99€ µε 
Φ.Π.Α 24%. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: 6ΩΡ8ΩΗΔ-Ρ9Ω



 3

  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
 
1) την έγκριση σκοπιµότητας της προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙ∆ΑΣ (SKATE PARK)» µε ΑΜ 117/17, που αφορά  
στην κατασκευή υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (skate park), που θα εγκατασταθεί - κατόπιν 
απόφασης του ∆ηµάρχου Χαλανδρίου και Αντιδηµάρχου Τ.Υ. - στο χώρο του παλιού γηπέδου 
βόλλεϋ εντός του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Κάτω Χαλανδρίου (“Mάρκος Παπαδάκης”) και 
συγκεκριµένα στο ΟΤ 556 – 557, το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Σαρανταπόρου, Σοφοκλή 
Βενιζέλου και Μεθώνης. Ο χώρος προσφέρεται για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα και η 
συνολική του επιφάνεια υπολογίζεται σε περίπου 400 τ.µ.  
Η προµήθεια και τοποθέτηση όλων των στοιχείων και του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί σε 
θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
Η δαπάνη της προµήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του έτους 2017, ανέρχεται στο 
ποσό των 89.999,99 € µε Φ.Π.Α.(24%) και θα βαρύνει τον KA 30.7135.05 και CPV 37451000-4.  
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έχει συνταχθεί η προβλεπόµενη Πρόταση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) ύψους 89.999,99€, η οποία εγκρίθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε µε α/α 1622/2017 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του έτους 2017, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016. 
 
2) την έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, σε Ευρώ, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την 
ανάθεση και εκτέλεση της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 προϋπολογισµού 
89.999,99 € µε Φ.Π.Α 24%. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 574/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
            Χαλάνδρι, 30/11/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ 
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ 
Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., 
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., 
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ 
Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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