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                                                                    ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 20η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τησ 22-05-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 
  Αριθμ. Απόφαςησ: 269 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 20/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 22/05/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 12573/18-05-2018 ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των 
εννζα (9) μελών βρζκθκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μζλη, ιτοι: 
 

         Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)      1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)          
3. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)            
4. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)      
5. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)                                                                                                                  
6. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)   
7. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)           αν και κλικθκε νόμιμα       
8. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)                     
               

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΘΝ Θ.Δ. 
 
      Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και πριν αρχίςει θ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ Η.Δ., θ Οικονομικι 
Επιτροπι δζχεται ομόφωνα να ςυηθτθκεί, ωσ κατεπείγον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75, παρ.3 
του Ν.3852/2010, το παρακάτω κζμα. 
      τθ ςυνζχεια, θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικ. πρωτ. 12678/21-05-2018 
ζγγραφο του Αντιδθμάρχου, κ. Γιϊργου Παπαδιά, το οποίο ζχει ωσ εξισ:    

 
ΘΕΜΑ: Κατακφρωςη ςφμβαςησ ςτην Ζνωςη Οικονομικών φορζων «ΛΙΟΝΣΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΕΠΕ» και 
«ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΟΤΡΑΜΠΕΗ του ΚΩΝ/ΝΟΤ» για τισ: «ΤΠΗΡΕΙΕ  ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΤΛΩΝΩΝ 
ΦΩΣΙΜΟΤ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ» 
 
Κυρία πρόεδρε, 
ασ ςτζλνω το 3ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ του Επαναλθπτικοφ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τισ παραπάνω 

υπθρεςίεσ τεχνικοφ ελζγχου, που αφορά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ όπωσ 

κακορίηονται  ςτο άρκρο 22 τθσ Διακιρυξθσ και κατατζκθκαν από τον προςωρινό ανάδοχο ςε φακζλουσ με 

αρ. πρωτ. 11281/10-5-2018 και 11281/10-5-2018, μετά τισ με αρ. πρωτ. 9997/25-4-2018 και 12215/16-5-

2018 προςκλιςεισ από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

  Θ Ε Μ Α :  Κατακφρωςη ςφμβαςησ ςτην Ζνωςη Οικονομικών φορζων 
«ΛΙΟΝΣΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΕΠΕ» και «ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΟΤΡΑΜΠΕΘ του 
ΚΩΝ/ΝΟΤ» για τισ: «ΤΠΘΡΕΙΕ  ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΤΛΩΝΩΝ 
ΦΩΣΙΜΟΤ ΓΘΠΕΔΩΝ ΔΘΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ» 
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Ζχοντασ υπόψθ και τισ με αρικμ. 144/13-3-2018 (ΑΔΑ: 63ΞΒΩ6Ν-ΟΧΚ) και 212/17-4-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΠΑΩ6Ν-

5Ε1) αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που αφοροφν ςτθν ζγκριςθ του 1ου και 2ου πρακτικοφ 

αντίςτοιχα για τθν ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου τθσ παραπάνω υπθρεςίασ, οι οποίεσ κοινοποιικθκαν 

χωρίσ να αςκθκοφν ενςτάςεισ, παρακαλοφμε να κζςετε υπόψθ το κζμα ςτθν Ο.Ε. να αποφαςίςει ςχετικά 

με: 

Α) Σην ζγκριςη του 3ου Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Επαναλθπτικοφ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. 

Β) Σην κατακφρωςη τησ φμβαςησ: «ΤΠΗΡΕΙΕ  ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΤΛΩΝΩΝ ΦΩΣΙΜΟΤ ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ» ςτθν Ζνωςθ Οικονομικϊν φορζων «ΛΙΟΝΣΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΕΠΕ» και «ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΔΟΤΡΑΜΠΕΗ του ΚΩΝ/ΝΟΤ», με ςυνολικό κόςτοσ δαπάνθσ που ανζρχεται ςτο ποςό των αράντα πζντε 

χιλιάδων εννιακοςίων εξήντα επτά και εβδομήντα πζντε εκατοςτών (45.967,75) ΕΤΡΩ, πλζον 11.032,96 

ΕΤΡΩ για Φ.Π.Α (24%) , ήτοι ςφνολο 57.000,00 ΕΤΡΩ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Διακιρυξθσ, τα άρκρα 103 και 105 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147) περί 

Δθμόςιων υμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του 

Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ114/Βϋ/8-6-2006) και τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν.3852/2010 

«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010, τ.Αϋ). 

 

τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.                                                      

 Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και 

ζλαβε υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το από 16/05/2018 τρίτο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Επαναλθπτικοφ υνοπτικοφ 

Διαγωνιςμοφ, όπωσ επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ απόφαςθσ, που αφορά 

ςτθ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ για το ζργο: «ΤΠΘΡΕΙΕ  ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΠΤΛΩΝΩΝ ΦΩΣΙΜΟΤ ΓΘΠΕΔΩΝ ΔΘΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ». 

Β) Κατακυρώνει τθ φμβαςθ «ΤΠΗΡΕΙΕ  ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΤΛΩΝΩΝ ΦΩΣΙΜΟΤ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΑΙΓΑΛΕΩ» ςτθν Ζνωςη Οικονομικών φορζων «ΛΙΟΝΣΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΕΠΕ» και «ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΔΟΤΡΑΜΠΕΘ του ΚΩΝ/ΝΟΤ» με ςτακμιςμζνθ βακμολογία 76.92 και ςυνολικι δαπάνθ 57.000,00 € ωσ 

εξισ: 

1. Είδοσ Τπηρεςίασ : Αντιςτοιχεί ςτη κατηγορία 8 – τατικζσ Μελζτεσ - Τπηρεςίεσ  
Προςφερόμενη 
Δαπάνη ςε Ευρώ 

 

Παρεχόμενεσ κατ’ αποκοπι Τπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ – Ελζγχου ςε οκτϊ (8) μεταλλικοφσ πυλϊνεσ  φωτιςμοφ γθπζδων του Διμου Αιγάλεω, 

ιτοι  πραγματοποίθςθ παχυμετριςεων με ςφςτθμα υπεριχων ςε όλο το φψοσ των μεταλλικϊν ςτελεχϊν 31m (ταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ) 

περίπου και 22m αντίςτοιχα (Εφασ Χριςτοδοφλου), ζλεγχοσ ςθμείων ςυγκόλλθςθσ (πάχοσ, εφρεςθ τυχόν αςυνεχειϊν), κοχλιωτϊν ματίςεων , 

ζλεγχοσ πάχουσ βαφισ , επιφανειακϊν – υποεπιφανειακϊν αςυνεχειϊν , ρωγμϊν ι πόρων , με ςκοπό να γίνει θ γεωμετρικι και ςτατικι 

αποτφπωςθ του κάκε πυλϊνα. υμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά επιτόπου Προςωπικοφ, οργάνων μζτρθςθσ (ςφςτθμα παχυμζτρθςθσ με 

υπεριχουσ , γεωραντάρ κ.λ.π), υλικϊν κάκε μεκόδου (μαγνθτικϊν ςωματιδίων, διειςδυτικϊν υγρϊν και μικροχλικϊν, εξοπλιςμοφ αςφάλειασ  

και αςφάλιςθσ του Προςωπικοφ κ.λ.π.  

   
      9.257,09 

Παρεχόμενεσ κατ’ αποκοπι Τπθρεςίεσ επιτόπιου ελζγχου ςε οκτϊ (8) κεμζλια μεταλλικϊν πυλϊνων φωτιςμοφ γθπζδων του Διμου Αιγάλεω 

με τθ μζκοδο  κρουςιμετριςεων  και αποτφπωςθ, χαρτογράφθςθ , “ςκανάριςμα” με τθ μζκοδο του γεωραντάρ ι υπεδάφιου ραντάρ  κλπ .  
3.085,70 

Παρεχόμενεσ κατ’ αποκοπι Τπθρεςίεσ επιτόπιασ λιψθσ πυρινων (καρότων) ςκυροδζματοσ και ςτα οκτϊ (8) κεμζλια των μεταλλικϊν 

πυλϊνων φωτιςμοφ γθπζδων του Διμου Αιγάλεω, ( ο απαιτοφμενοσ αναγκαίοσ αρικμόσ πυρινων κα είναι ςφμφωνοσ με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ ) ,  

εργαςτθριακόσ τουσ ζλεγχοσ αντοχισ ςε κλίψθ ςε διαπιςτευμζνο εργαςτιριο και αποκατάςταςθ με τα υλικά του φζροντα οργανιςμοφ τθσ 

κεμελίωςθσ από τα οποία ζγινε θ πυρθνολθψία κ.λ.π κακϊσ και τθσ επικάλυψισ τουσ.  

3.771,41 

Mεταλλογραφικόσ ζλεγχοσ ςε δείγματα ι δείγμα τα οποία κα αφαιρεκοφν από διαφορετικά τμιματα τθσ καταςκευισ που κα  υποδειχκοφν 

από τον μελετθτι για τθν ταυτοποίθςθ τθσ ςφςταςθσ και τθσ ποιότθτασ του υλικοφ . 
2.399,99 

Παρεχόμενεσ κατ’ αποκοπι Τπθρεςίεσ Επεξεργαςίασ των ευρθμάτων τθσ γεωμετρικισ και ςτατικισ αποτφπωςθσ μζςω κατάλλθλου τατικοφ 3.085,70 
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λογιςμικοφ και τατικι αποτίμθςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ και των οκτϊ (8) πυλϊνων φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον καινοφργιο αντιςειςμικό 

κανονιςμό και τον κανονιςμό επεμβάςεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).  Πλιρθσ Φωτογραφικι αποτφπωςθ ςε όλο το φψοσ των πυλϊνων και ςε όλεσ τισ 

φάςεισ των υπθρεςιϊν ελζγχου . φνταξθ τελικοφ τεφχουσ πιςτοποίθςθσ (τεχνικισ τεκμθρίωςθσ & υμπεραςμάτων) με τα αναγκαία ςχζδια 

αποτφπωςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ , Βεβαιϊςεων για τον Ζλεγχο τατικισ τουσ Επάρκειασ . 

Εκπόνθςθ τατικισ Μελζτθσ με αναλυτικι διερεφνθςθ τθσ αντοχισ των Πυλϊνων για ςειςμικι φόρτιςθ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του 
χρόνου καταςκευισ των και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ, προκειμζνου να ελεγχκεί θ επάρκεια τθσ υπάρχουςασ καταςκευισ και να επιλεγοφν και 
υπολογιςτοφν τα υλικά τυχόν επιςκευϊν & επεμβάςεων για τθν ζκδοςθ τθσ απαιτοφμενθσ  Οικοδομικισ Άδειασ. Μελζτθ επεμβάςεων για τθν 
βελτίωςθ τθσ αντιςειςμικισ ςυμπεριφοράσ τουσ . Προμετριςεισ  υλικϊν επιςκευϊν & επεμβάςεων. χζδια λεπτομερειϊν επιςκευϊν & 
επεμβάςεων. Αναλυτικό Σεφχοσ Τπολογιςμϊν και Αναλυτικι Σεχνικι Περιγραφι επιςκευϊν & επεμβάςεων με τισ αναλφςεισ και τισ 
παραδοχζσ που ζγιναν , Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ κ.λ.π   

3.085,70 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (1) 

 
24.685,70 

Απρόβλεπτα  15% 
 

3.702,83 

ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΘ (1)  
 

28.388,39 

 

2. Είδοσ Τπηρεςίασ : Αντιςτοιχεί ςτη κατηγορία 9 – Θλεκτρολογικζσ Μελζτεσ- Τπηρεςίεσ  

Παρεχόμενεσ κατ’ αποκοπι Τπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ – Ελζγχου θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ ςε οκτϊ (8) μεταλλικοφσ πυλϊνεσ  φωτιςμοφ 
γθπζδων του Διμου Αιγάλεω , ιτοι μζτρθςθ με πιςτοποιθμζνο όργανο ελζγχου των γειϊςεων, του διακοπτικοφ και αςφαλιςτικοφ υλικοφ,  
των διατάξεων διαφορικοφ ρεφματοσ,  τθσ ςυνζχειασ αγωγϊν, τθσ μόνωςθσ αγωγϊν, τθσ λειτουργίασ λαμπτιρων και οπτικόσ ζλεγχοσ 
ςυνδζςεων – οδεφςεων αγωγϊν . υμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά επιτόπου Προςωπικοφ, οργάνων μζτρθςθσ , υλικϊν και μικροχλικϊν , 
εξοπλιςμοφ αςφάλειασ  και αςφάλιςθσ του Προςωπικοφ κ.λ.π 

6.514,25 

φνταξθ τελικοφ τεφχουσ πιςτοποίθςθσ (τεχνικισ τεκμθρίωςθσ & υμπεραςμάτων) με τα αναγκαία ςχζδια αποτφπωςθσ τθσ υπάρχουςασ 
κατάςταςθσ , Βεβαιϊςεων για τον Ζλεγχο αςφαλοφσ λειτουργίασ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κ.λ.π . Πλιρθσ Φωτογραφικι 
αποτφπωςθ ςε όλο το φψοσ των πυλϊνων και ςε όλεσ τισ φάςεισ των υπθρεςιϊν ελζγχου . 

1.371,42 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (2) 7.885,67 

Απρόβλεπτα  15% 
 

1.182,82 

ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΘ (2)  
 

9.068,52 

 

3. Είδοσ Τπηρεςίασ : Αντιςτοιχεί ςτη κατηγορία 21 – Γεωτεχνικζσ Μελζτεσ & Ζρευνεσ – Γεωτεχνικζσ Τπηρεςίεσ Τπαίθρου – Εργαςτηριακζσ 

δοκιμζσ  - Ζκθεςη Αξιολόγηςησ  
 

Τπθρεςίεσ Γεωτεχνικήσ Ζρευνασ και Μελζτησ (κατθγορία μελζτθσ 21) με λεπτομερι προγραμματιςμό, επίβλεψθ και αξιολόγθςθ 
γεωτεχνικϊν ερευνϊν για τθ κεμελίωςθ των πυλϊνων και τισ ανάγκεσ αντιςτιριξθσ.  
Εκτζλεςθ του προγράμματοσ γεωτεχνικϊν εργαςιϊν υπαίκρου και εργαςτθριακϊν δοκιμϊν. Οι γεωτεχνικζσ εργαςίεσ και ζρευνεσ κα 
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ δφο (2) γεωτριςεων ςυνολικοφ βάκουσ 10m που κα εκτελεςτοφν ςε προκακοριςμζνεσ κζςεισ πλθςίον των πυλϊνων 
που κα υποδειχκοφν από τον Μελετθτι και κα περιλαμβάνουν όλεσ τισ εργαςίεσ υπαίκρου και τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, οι οποίεσ 
απαιτοφνται για τθ διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν ζδραςθσ και καταςκευϊν.  

5.504,41 

3.1 Τπηρεςίεσ Τπαίθρου 
 

5.504,41 

3.2 Τπηρεςίεσ Εργαςτηρίου 
 

931,00 

3.3 Ζκθεςη Αξιολόγηςησ 
 

965,31 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (3) 

7.400,73 

Απρόβλεπτα  15% 
 

1.110,11 

ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΘ (3)  
 

8.510,84 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ (1) & (2) & (3)  
45.967,75 

Φ.Π.Α 24% 
 

11.032,96 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΘ :                                                                                   57.000,01 

                         Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
                                                                                                     
                                                                                                                                            ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

    ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 

ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ 
ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
Δ/ΝΘ ΣΕΧ. ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

 
3o Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο 

ΕΠΑΝΑΛΘΠΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

«ΤΠΘΡΕΙΕ  ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΤΛΩΝΩΝ ΦΩΣΙΜΟΤ ΓΘΠΕΔΩΝ ΔΘΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ» Α.Μ. 48/2017 

 
το Δημοτικό Κατάςτημα ςήμερα την 16η 

  
Μαΐου 2018, ημζρα Σετάρτη & ώρα 10:00π.μ., τα μζλθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ, 

ςφμφωνα με τθν αρικ. 591/28-11-2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:ΨΣ3ΕΩ6Ν-19Ο), ιτοι οι:   

1. ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΦΤΡΘ του Άγγελου, του κλάδου ΠΕ Μθχανικϊν, Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, Τπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ 

Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου (Πρόεδροσ). 

2. ΕΛΙΑΒΕΣ ΜΙΧΑΘΛΙΔΟΤ του Δθμθτρίου, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων  Μθχανικϊν, Τπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν  του Διμου (Σακτικό μζλοσ) 

3. ΞΤΞΘ ΜΑΡΙΑ του Άγγελου, του κλάδου Αγρονόμοσ-Σοπογράφοσ Μθχανικόσ, Εκπρόςωποσ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδασ (Αναπλθρωματικό μζλοσ), που ορίςτθκε ςφμφωνα  με το αρ. πρωτ. 26144/22-11-2017 ζγγραφο του Σ.Ε.Ε. 

ςυνιλκαν ςε ςυνεδρίαςθ φςτερα από τθν αρικμ.πρωτ. 11474/11-5-2018 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, 

ζχοντασ υπόψθ τισ με αρικμ. 144/13-3-2018 (ΑΔΑ: 63ΞΒΩ6Ν-ΟΧΚ) και 212/17-4-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΠΑΩ6Ν-5Ε1)  Αποφάςεισ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ, που αφοροφν ςτθν ζγκριςθ του 1
ου

 και 2
ου

 πρακτικοφ αντίςτοιχα για τθν ανάδειξθ προςωρινοφ 

αναδόχου για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ τεχνικοφ ελζγχου, οι οποίεσ κοινοποιικθκαν χωρίσ να αςκθκοφν ενςτάςεισ, προκειμζνου 

να ελζγξουν τα ζγγραφα του φακζλου δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκε από τον προςωρινό ανάδοχο του επαναλθπτικοφ 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (« Ζνωςη Οικονομικών φορζων “ΛΙΟΝΣΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΕΠΕ” και “ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΟΤΡΑΜΠΕΘ του 

ΚΩΝ/ΝΟΤ”», Λάμπρου Κατςϊνθ 36Α, Ακινα, Σ.Κ. 11471, τθλ: 210 6411406, φαξ: 210 6432075) με αρ. πρωτ. 11281/10-5-2018, 

φςτερα από τθν με αρ. πρωτ. 9997/25-4-2018 πρόςκλθςθ από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ. 

 φμφωνα με τα παραπάνω, θ υποβολι του φακζλου δικαιολογθτικϊν, ζγινε ζγκαιρα. Κατόπιν, αποςφραγίςτθκε ο 

φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν και βρζκθκε να περιζχει αυτά που κακορίηονται ςτο άρκρο 22 τθσ Διακιρυξθσ πλθν δφο 

δικαιολογθτικϊν, αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ τθσ εταιρείασ «ΛΙΟΝΣΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΕΠΕ», των οποίων θ 

ιςχφσ είχε λιξει.  

τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διζκοψε τθ ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να καλζςει τον προςωρινό ανάδοχο να 

προςκομίςει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 5.2 τθσ διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ του άρκρου 103 

παρ.1 του Ν.4412/2016. Υςτερα από τθν αρ.πρωτ. 12215/16-5-2018 πρόςκλθςθ τθσ Επιτροπισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 

υπζβαλλε ςυμπλθρωματικά ςε φάκελο με αρ.πρωτ. 12393/17-5-2018 τα παραπάνω δικαιολογθτικά. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 

μετά τθν κετικι ζκβαςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν, ειςθγείται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου τθν κατακφρωςθ τθσ 

φμβαςθσ ςτθν Ζνωςη οικονομικών φορζων «ΛΙΟΝΣΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΕΠΕ» και «ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΟΤΡΑΜΠΕΘ του ΚΩΝ/ΝΟΤ» και 

κθρφςςει τθ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

Αιγάλεω,  17/5/2018 
 

Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

 
 

ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΦΤΡΘ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε. 

ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 

ΣΑ ΜΕΛΘ  
 
 

ΕΛΙΑΒΕΣ ΜΙΧΑΘΛΙΔΟΤ 
ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε. 

ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 
 

ΜΑΡΙΑ ΞΤΞΘ 
 

 ΑΓΡΟΝΟΜΟ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε.Ε. 
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