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                                                                       ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 39η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τησ 09-10-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αριθμ. Απόφαςησ: 474 
 

 

                                                                

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 39/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 09/10/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι Επιτροπι 
του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 24155/05-10-2018 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 ζξι (6) τακτικά μζλη και ζνα (1) αναπληρωματικό μζλοσ, ιτοι: 
   Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)                 1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                             2. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)  
3. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)                  3.  Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)    
4. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)                          
5. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)                                        αν και κλικθκαν νόμιμα                    
6. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)   
7. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)   

 
το 3ο θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 24127/05-10-2018 

ζγγραφο του Αντιδθμάρχου κ. Γ. Παπαδιά, το οποίο ζχει ωσ εξισ:   

 
ΘΕΜΑ: Κατακφρωση σφμβασης στην εταιρεία  «ΕΚΣΩΡ ΜΠΟΛΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε.» για το Ζργο «ΕΠΕΙΓΟΤΕ 

ΕΠΙΚΕΤΕ Ε ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΓΙΑ ΑΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΑΤΣΩΝ» 

Κυρία Πρόεδρε, 

ςασ διαβιβάηω το 2ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ του παραπάνω ζργου, που αφορά 

ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 23.2-23.7  τθσ Διακιρυξθσ και κατατζκθκαν 

ςε ζντυπθ μορφι από τον προςωρινό ανάδοχο με αρικμ. πρωτ. 23623/1-10-2018, μετά τθ με αρικμ.πρωτ.22603/                

19-9-2018 πρόςκλθςθ από τθν υπθρεςία. 

Κατόπιν τοφτων, ζχοντασ υπόψθ και τθν αρικμ.427/28-8-2018 (ΑΔΑ:609Ω6Ν-ΦΦ6) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ, που αφορά ςτθν ζγκριςθ του 1ου Πρακτικοφ για τθν ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου του παραπάνω ζργου, 

κατά τθσ οποίασ δεν υπεβλικθςαν ενςτάςεισ, παρακαλοφμε να κζςετε υπόψθ το κζμα ςτθν Ο.Ε. να αποφαςίςει ςχετικά 

με: α) την έγκριση του 2ου Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Ανοιχτισ Μειοδοτικισ Δθμοπραςίασ και β) τθν 

Θ Ε Μ Α: Κατακφρωςη ςφμβαςησ ςτην εταιρεία «ΕΚΣΩΡ ΜΠΟΛΛΟ & 

ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε.» για το Ζργο «ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΠΙΚΕΤΕ Ε ΚΣΙΡΙΑΚΕ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΓΙΑ ΑΡΘ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΩΝ» 
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κατακφρωςθ τθσ φμβαςθσ του ζργου «ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΠΙΚΕΤΕ Ε ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΓΙΑ ΑΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΩΝ»  ςτθν εταιρεία  «ΕΚΣΩΡ ΜΠΟΛΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε.», 

ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 τθσ Διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ των άρκρων 103 και 105 του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ Αϋ147) περί 

Δθμόςιων υμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και 

Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 114/Βϋ/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ-

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, Σεφχοσ Αϋ). 

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω απόφαςθ κα κοινοποιθκεί ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ προσ γνϊςθ τουσ και για τθν 

τυχόν άςκθςθ ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ ςφμφωνα 

με τα παραπάνω, απαιτείται με τθν κατάκεςι τθσ παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το 1% (ένα τοις εκατό) 

επί τθσ εκτιμϊμενθσ φμβαςθσ, ιτοι 600,00 € (εξακόσια ευρώ). 

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 

Εγκρίνει: 

1. Σο από 04-10-2018 πρακτικό, όπωσ επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ απόφαςθσ, τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ ςυνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΠΙΚΕΤΕ Ε ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΓΙΑ ΑΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΩΝ», ςφμφωνα με τθν 

αρικμ. 46/2018 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν.  

2. Σθν κατακφρωςη τθσ φμβαςθσ του ωσ άνω ζργου, ςτθν εταιρεία  «ΕΚΣΩΡ ΜΠΟΛΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε.», με 

ποςοςτό ζκπτωςθσ τριάντα εννζα τοισ εκατό (39,00%) και με προςφερόμενθ δαπάνθ εργαςιϊν ςυνολικά 45.383,99 € 

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω απόφαςθ κα κοινοποιθκεί ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ προσ γνϊςθ τουσ και για τθν τυχόν άςκθςθ ζνςταςθσ, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, απαιτείται με τθν κατάκεςι τθσ παράβολο υπζρ 

του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το 1% (ένα τοις εκατό) επί τθσ εκτιμϊμενθσ φμβαςθσ, ιτοι 600,00 € (εξακόσια ευρώ). 

 
                                                                                                                                                                     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 ΣΕΧΝ. ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

 
 

2o Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ :  

«ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΠΙΚΕΤΕ Ε ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΓΙΑ ΑΡΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΩΝ» 

Α.Μ. 46/2018 

 

το Δημοτικό Κατάςτημα ςήμερα την 4η Οκτωβρίου 2018, ημζρα Πζμπτη  & ώρα 11:00, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τθν αρικμ.  659/19-12-2017 

(ΑΔΑ : 7ΗΠΠΩ6Ν-ΚΙ7) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ιτοι οι:  

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

(Πρόεδροσ). 

2. ΕΤΦΡΟΤΝΘ ΜΑΡΑΓΚΟΤ του Χριςτου, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων  Μθχανικϊν, Τπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου (Σακτικό μζλοσ). 

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

(Αναπλθρωματικό μζλοσ). 

 

ςυνιλκαν ςε ςυνεδρίαςθ, ζχοντασ υπόψθ τθν με αρικμ. 427/28-8-2018 (ΑΔΑ:609Ω6Ν-ΦΦ6) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που αφορά ςτθν ζγκριςθ του 1ου 

πρακτικοφ για τθν ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου του παραπάνω ζργου, θ οποία κοινοποιικθκε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χωρίσ να 

αςκθκεί ζνςταςθ, προκειμζνου να ελζγξουν τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά και τα αποδεικτικά νομιμοποίθςθσ που υποβλικθκαν από τον προςωρινό ανάδοχο τθσ 

Δθμοπραςίασ (εταιρεία «ΕΚΣΩΡ ΜΠΟΛΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε.», Ξενίασ 1, ΣΚ 14452-Μεταμόρφωςθ, Σθλ: 210-2814454-Fax: 210-2830121, E-mail: 

bolos_ektor@hotmail.com) ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με αρικμ. πρωτ. 23623/1-10-2018, μετά τθν με αρ. πρωτ. 22603/19-9-2018 πρόςκλθςθ από 

τθν Τπθρεςία. 

 
   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 23.2-23.7 τθσ Διακιρυξθσ και ότι ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα 

άρκρα 21 και 22 τθσ Διακιρυξθσ. Ωσ εκ τοφτου θ ζκβαςθ του ελζγχου για τον παραπάνω  Ε.Δ.Ε. απζβθ κετικι και προτείνεται θ κατακφρωςθ τθσ φμβαςθσ του 

ανωτζρω Ζργου ςτθν εταιρεία «ΕΚΣΩΡ ΜΠΟΛΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε.». 

  τθ ςυνζχεια, ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, κιρυξε τθ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

 

 

Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

 

 

 

ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΦΤΡΘ 

 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε. 

ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ  

 

 

 ΣΑ ΜΕΛΘ  

 

 

 

ΕΤΦΡΟΤΝΘ ΜΑΡΑΓΚΟΤ 

 

 ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε. 

ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

 

 

ΕΛΙΑΒΕΣ ΜΙΧΑΘΛΙΔΟΤ 

 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε. 

ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 
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