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                                                                     ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΗ 42η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   τησ 30-10-2018 
          ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

  Αριθμ. Απόφαςησ: 489 
 

 

                                                                

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 42/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 30/10/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι Επιτροπι 
του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 26410/26-10-2018 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) τακτικών 
μελών βρζκθκαν παρόντα επτά (7) τακτικά, ιτοι: 
   Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)                 1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                             2. Eυθφμιοσ Ζάχαρησ (τακτικό μζλοσ)                          
3.  Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)   
4. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)                   
5. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)        
6. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)                                    αν και κλικθκαν νόμιμα                    
7. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)   

 
το 1ο θζμα τησ Η.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 26016/24-10-2018 

ζγγραφο του Αντιδθμάρχου κ. Γ. Παπαδιά, το οποίο ζχει ωσ εξισ:   
 
ΘΕΜΑ: Κατακφρωςθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ» για τισ ανάγκεσ των τεχνικϊν ςυνεργείων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 15.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24% 
 

A.  Έχοντασ υπόψθ:  

1.Ση με Α.Μ. 16/2018 και αριθμ. πρωτ. 11336/10-05-2018  Μελζτη τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν υπηρεςιϊν  που αφορά  ςτην 

προμήθεια  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ» για τισ ανάγκεσ των τεχνικϊν ςυνεργείων, ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ  15.000,00 € , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24%.    

2. Σην αριθμ. 386/16-07-2018 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια με τη 

διαδικαςία  ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, η δαπάνη & διάθεςη πίςτωςησ ςυνολικοφ ποςοφ 15.000,00 € (με το ΦΠΑ 24%) ςε 

βάροσ του (Κ.Α.30.7131.004), που αφορά ςτην προμήθεια  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ» για τισ 

ανάγκεσ των τεχνικϊν ςυνεργείων.  

3. Σην αριθμ. πρωτ. 20408/20-08-2018 περίληψη διακήρυξησ υνοπτικοφ  Διαγωνιςμοφ, για την ανωτζρω προμήθεια. 

4. Σο από 22/08/2018 Φφλλο 592 τησ εφημερίδασ «Η πόλη μασ». 

Θ Ε Μ Α: Κατακφρωςη του  ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τησ προμήθειασ με τίτλο: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ’ για τισ ανάγκεσ των τεχνικών ςυνεργείων, ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 15.000,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24% 
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5. Σο από 04/09/2018 Πρακτικό Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το οποίο, φαίνονται οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό.  

6. Σην αριθμ.435/11-09-2018 (ΑΔΑ:6Ω6ΦΩ6Ν-Ζ0Ψ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με την οποία αναδεικνφει 

προςωρινό  ανάδοχο του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τησ παραπάνω προμήθειασ , ςφμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016 .  

7. Σο αριθμ. 22160/13-09-2018 ζγγραφο κοινοποίηςησ τησ  απόφαςησ τησ Ο.Ε. για προςωρινό ανάδοχο. 

Β. ασ διαβιβάηω το από 24/10/2018 Πρακτικό Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ για τη διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογητικϊν 

κατακφρωςησ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ» για τισ ανάγκεσ των 

τεχνικϊν ςυνεργείων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ  15.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24%.    

Γ. Κατόπιν των ανωτζρω ςασ παρακαλϊ, να θζςετε το θζμα, υπόψη των μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, για να 

αποφαςίςει  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρθρων 127 παρ.2 και 221 παρ.11α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147) περί 

Δημόςιων υμβάςεων ζργων, προμηθειϊν και υπηρεςιϊν του Ν.3463/2006 «Κφρωςη του Κϊδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114/Βϋ/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ-Πρόγραμμα 

Καλλικράτησ» (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, Σεφχοσ Αϋ), τθν κατακφρωςθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τησ προμήθειασ με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ» για τισ ανάγκεσ των τεχνικϊν ςυνεργείων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ  

15.000,00 € ςτην επιχείρηςη ΣΟΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ «ATC TOOLS», ζναντι του ποςοφ των 8.649,00€ και με Φ.Π.Α 24% που 

είναι 2.075,76 € το  γενικό ςφνολο διαμορφϊνεται ςε 10.724,76€. 

       
 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,  

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Σο από 24/10/2018 πρακτικό, όπωσ επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ απόφαςθσ, τθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ», 

ςφμφωνα με τθν Α.Μ. 16/2018 (αρικμ. πρωτ. 11336/10-05-2018) Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν. 

2. Σθν κατακφρωςη των αποτελεςμάτων ςτθν επιχείρθςθ ΣΟΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ «ATC TOOLS», ζναντι του ποςοφ των 

8.649,00 € και με Φ.Π.Α 24% που είναι 2.075,76 €, το  γενικό ςφνολο διαμορφϊνεται ςε 10.724,76 €. 

 

                                                                                                                                                                                 
               Η ΠΡΟΕΔΡΟ  
                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

                                                                                                                                                                 
                     ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   

 
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 
 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
Για τθν διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. του υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ» για τισ ανάγκεσ των τεχνικϊν ςυνεργείων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ  15.000,00€ , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24%.    

το Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςιμερα  τθν  24/10/2018  θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 10:00 – 10:30, οι υπάλλθλοι του Διμου Αιγάλεω, 
1. ΒΑΙΛΕΙΟΤ  ΓΕΩΡΓΙΟ  του ΒΑΙΛΕΙΟΤ του κλάδου ΣΕ Σεχνολογικϊν εφαρμογϊν Αυτοματιςμοφ    με βακμό Αϋ 

2.ΧΗΡΑ  ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΠΟΣΟΛΟΤ  του κλάδου ΔΕ Δομικϊν ζργων/καταςκευϊν  με βακμό Αϋ 

3. ΠΕΣΡΑΚΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ  του ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ του κλάδου ΣΕ Μθχανικϊν, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ  με βακμό Δϋ 

ςυνεδρίαςαν προκειμζνου να προβοφν ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου, και ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν που  υποβλικθκαν με 

αυτόν. 

 
Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ με αρ.πρωτ.435/11-09-2018 (ΑΔΑ: 6Ω6ΦΩ6Ν-Ζ0Ψ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που αναδεικνφει προςωρινό 
ανάδοχο του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ» για τισ ανάγκεσ των τεχνικϊν 
ςυνεργείων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ  15.000,00€ με  το  Φ.Π.Α 24%, τθν επιχείρθςθ «ATC TOOLS», ζγινε θ  διαδικαςία ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που υπζβαλε ο προςφζρων ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, (όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 23 τθσ Διακιρυξθσ) ζγκαιρα, με 
αρ.πρωτ.23246/26-09-2018 ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, κατόπιν ενθμζρωςθσ του από τθν υπθρεςία με αρ.πρωτ. 22538/19-09-2018. τον ζλεγχο 
διαπιςτϊκθκε  ότι ζλειπαν δικαιολογθτικά, τα οποία ο ανάδοχοσ κα παραλάμβανε ςτισ 23/10/2018 από το Πρωτοδικείο Ακθνϊν κατόπιν αίτθςισ 
του (τθν οποία προςκόμιςε ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν που κατάκεςε με θμερομθνία τθν 11/09/2018). Για το λόγο αυτό παρατείναμε τθν 
προκεςμία των πζντε (5) θμερϊν  κατϋ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον μζρεσ και όχι πζραν τθσ παραπάνω προκεςμίασ ςφμφωνα με το 
άρκρο 103 παρ.2 του Ν.4412/2016. 
 

Σα ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά που υπζβαλε ζγκαιρα ο προςφζρων ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (όπωσ περιγράφεται ςτο  άρκρο 23 τθσ 
Διακιρυξθσ), με αρ.πρωτ. 25840/23-10-2018 ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, κατόπιν ενθμζρωςισ του από τθν υπθρεςία με αρ.πρωτ.23799/03-10-
2018, είναι πλιρθ και ςφμφωνα με τα όςα προβλζπει το άρκρο 23 τθσ διακιρυξθσ και θ επιτροπι τα κάνει αποδεκτά. 

Η επιτροπι ειςθγείται τθν κατακφρωςθ  τθσ εν λόγω προμικειασ ςτθν   εταιρεία  «ATC TOOLS»,  όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
Α/Α Είδοσ Τλικοφ 

 
Μονάδα Μζτρηςησ Ποςότητα Προςφερόμενη Σιμή Δαπάνη κατά την προςφορά 

1.   Όργανο  μζτρθςθσ  και  ανάλυςθσ  δικτφων πλθροφορικισ και  τθλεπικοινωνιϊν                  
τεμ 

 
1 2.100,00€ 

 
2.100,00€ 

 

2.  Ηλεκτροκόλλθςθ  INVERTER Ενδεικτικοφ  τφπου  IMPERIA  pro arc201                                                             τεμ 
3 

285,00€ 
 

855,00€ 
 

3. Γωνιακοί  τροχοί  μικροί  φ125mm.1400W 
Ρυκμιηόμενοι κοπισ  ςιδιρου  ενδεικτικοφ τφπου MAKITA 

τεμ 3 138,00€ 
 

414,00€ 

4  Μπετονιζρα οικοδομικι  βενηινοκίνθτθ  ¾                                        
 

τεμ 3 
675,00€ 

2.025,00€ 
 

5 Κομπρεςζρ  ςκαπτικο-κατεδαφιςτικό ενδεικτικοφ τφπου MAKITA Ρεφματοσ ιςχφοσ 1500w ιςχφσ 
κροφςεωσ 27,50 j 

 
τεμ 

2 400,00€ 800,00€ 

6 Γωνιακοί τροχοί  μεγάλοι ρεφματοσ 220v φ230mm 2400w ρυκμιηόμενοι .  
τεμ 

3 
180,00€ 

 
540,00€ 

7 καπτικό πιςτολζτο με SDS-max ενδεικτικοφ τφπου ι ιςοδφναμου με Bosch GSH 5ce  
Professional μαηί  με  1 βελόνι 600mm  και 1 καλζμι 600mm x 25mm και 1 τρυπάνι τετράκορφο 
Φ32χ600mm 

 
Σεμ 1 

 
700,00€ 

 

700,00€ 
 

8 ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΡΟΦΗΗ ΣΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Η ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ  KARCHER 
NT25/1 AP-1.184-503.0 

τεμ 
1 280,00€ 280,00€ 

9 ΦΤΗΣΗΡΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Η ΙΟΔΤΝΑΜΟΤ ΜΑΚΙΣΑ UB 1103 500W  τεμ 1 40,00€ 40,00€ 

10 Σαινιολειαντιρασ  μαηί με ςακοφλα ςκόνθσ και ιμάντα λειτουργίασ ενδεικτικοφ τφπου DEWALT  Tεμ 1 365,00€ 365,00€ 

11 Λαμαρινοψάλιδο 3,2 μμ  με  ικανότθτα κοπισ αλουμινίου 4,0 μμ ιςχφσ 660 w τεμ 1 530,00€ 530,00€ 

    ΤΝΟΛΟ 8.649,00€ 

    ΦΠΑ 24% 2.075,76€ 

    ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 10.724,76€ 

    

τθν ςυνζχεια θ Επιτροπι  λφνει τθν ςυνεδρίαςι τθσ. 

 
                  ΒΕΒΑΙΟΤΣΑΙ                                                                                     Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                                                           
     ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΩΝ ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ      
                                                             1.  ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ     

                                                                                
                                                                                    2.  ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

          Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ                                                  
        ΠΑΠΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ                                                        3.  ΠΕΣΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  
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