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                                                                       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΗ 28θ 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   τθσ  10-07-2018 
          ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

  Αρικμ. Απόφαςθσ: 377 
 

 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 28/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 

    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 10/07/2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 17568/06-07-2018 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 πζντε (5) τακτικά μζλθ και ζνα (1) αναπλθρωματικό μζλοσ, ιτοι: 
 

Παρόντεσ 
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)      
2. Μαλάμω Μαςτραγγελι-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)         
3. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ) 
4. Ιωάννθσ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ) 
5. Ιωάννθσ Δθμομελζτθσ  (τακτικό μζλοσ)     
6. Παναγιώτα Μερκουράκθ-Νικολοφδθ 

(αναπλθρωματικό μζλοσ)   

Απόντεσ 
1. Παραςκευι Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ) 
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)    
4. Eυκφμιοσ Ζάχαρθσ (τακτικό μζλοσ)   

 

 
 

αν και κλικθκαν νόμιμα       
          

             το 11ο κζμα τθσ Η.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ.                  

17498/06-07-2018 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου κ. Κ. Φίλθ, το οποίο ζχει ωσ εξισ:     

ΘΕΜΑ : Κατακφρωςθ του υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ Εργαςίασ με τίτλο «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-
Πάρκα του Διμου Αιγάλεω» ζναντι του ποςοφ 21.107,85€ (με το ΦΠΑ 24%) ςτθν εταιρεία «ΦΙΛΑΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-
ΕΔΔΕ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ»      
 
A.  ασ διαβιβάηω :  
1. Σθν αρικ. 10/2018 (αρικ.πρωτ.6798/19-3-2018)  Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Πραςίνου του Διμου, που αφορά τθν 
Εργαςία «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Πάρκα του Διμου Αιγάλεω» , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 
22.455,16 € (με το Φ.Π.Α. 24%). 
2. Σθν αρικ. 215/24-4-2018 (ΑΔΑ:6ΗΚΘΩ6Ν-5ΘΡ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
εργαςία με τθν διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ θ δαπάνθ & διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ  22.455,16 € , 
ςε βάροσ του Κ.Α. 35.6262.004 με τίτλο «.Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-Πάρκα του Διμου Αιγάλεω», 

Θ Ε Μ Α :  Κατακφρωςθ του υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ 
Εργαςίασ με τίτλο «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα 
Άλςθ-Πάρκα του Διμου Αιγάλεω» ζναντι του 
ποςοφ 21.107,85 € (με το ΦΠΑ 24%) ςτθν εταιρία 
«ΦΙΛΑΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΔΔΕ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΑΔΑ: 7Σ5ΦΩ6Ν-ΩΞ0
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εγκρίκθκε θ μελζτθ του πρόχειρου διαγωνιςμοφ , καταρτίςτθκαν οι όροι και ςυντάχκθκε θ Διακιρυξθ του υνοπτικοφ 
Διαγωνιςμοφ, και ορίςτθκε Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του παραπάνω διαγωνιςμοφ  
3. Σθν υπ. αρικ.πρωτ.10909/7-5-2018 περίλθψθ διακιρυξθσ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανωτζρω Εργαςία 
4. Σο από 23-05-2018 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με 
το οποίο ςτισ 23-05-2018 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11.30 ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα παρελιφκθςαν από τθν Επιτροπι, 
ςφμφωνα με τθ ςειρά που προςιλκαν, οι προςφορζσ των κάτωκι : 

 ΓΕΝΝΑΣΟ ΘΕΟΦΑΝΗ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ Άγγελοσ Βορίλασ), με κυρίωσ φάκελο που περιλαμβάνει 
υποφακζλουσ με Δικαιολογθτικά υμμετοχισ, Σεχνικι Προςφορά και Οικονομικι Προςφορά, λαμβάνοντασ 
τον αρικμό (1). 

 ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΑΣΟΛΙΑ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ Δθμιτριοσ ατολιάσ),  με κυρίωσ φάκελο που περιλαμβάνει 
υποφακζλουσ με Δικαιολογθτικά υμμετοχισ, Σεχνικι Προςφορά και Οικονομικι Προςφορά, λαμβάνοντασ 
τον αρικμό (2). 

 ΦΙΛΑΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΙΩΑΝΝΗ (νόμιμθ εκπρόςωποσ Μαρία Φιλανταράκθ), με κυρίωσ φάκελο που 
περιλαμβάνει υποφακζλουσ με Δικαιολογθτικά υμμετοχισ, Σεχνικι Προςφορά και Οικονομικι Προςφορά, 
λαμβάνοντασ τον αρικμό (3). 

Μετά τθν ϊρα λιξθσ παράδοςθσ των προςφορϊν που όριηε θ Διακιρυξθ, αποςφραγίςκθκαν από τθν Επιτροπι οι 
φάκελοι των προςφορϊν και ελζγχτθκε θ εκπροςϊπθςε των διαγωνιηομζνων.  
τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι αφοφ ζλεγξε τα Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τισ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ που 
υποβλικθκαν, διαπίςτωςε ότι όλοι οι υμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό είχαν κατακζςει Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 
και Σεχνικζσ Προςφορζσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ και τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και ςυνεχίηουν ςτο επόμενο ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ. 
5. Σθν αρικ. 307/12.06.2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου με τθν οποία εγκρίκθκε το ανωτζρω 
πρακτικό. 
6. Σθν από 20-6-2018 γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, για τθν ανάδειξθ  προςωρινοφ ανάδοχου του 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ παραπάνω εργαςίασ , ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016, τθν εταιρεία «ΦΙΛΑΝΣΑΡΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ-ΕΔΔΕ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ» ζναντι του ποςοφ  21.107,85 € , όπωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω πίνακα: 

 
ΦΙΛΑΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΔΔΕ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
υνολικι Προςφερόμενθ Σιμι :  21.107,85ευρώ 

Ολογράφωσ : Είκοςι μία χιλιάδεσ εκατόν επτά ευρώ και ογδόντα πζντε λεπτά. 

 

Α/Α ΑΡ.ΣΙΜ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡ. 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. ΣΙΜΗ/ΜΟΝ ΠΟΟΣ. ΤΝΟΛΟ 

1 Σ 6.3.1 Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο μθχάνθμα 
πεηοφ χειριςτι ςε μθ φυτευμζνουσ 
χϊρουσ 

ΠΡ 5371 ςτρ. 42,30 
αράντα δφο ευρϊ και 

τριάντα λεπτά 

95 4.018,50 
Σζςςερισ χιλιάδεσ δζκα 
οκτϊ και πενιντα 

2 Σ 6.3.2 Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο 
χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι 
ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και 
ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΠΡ 5371 ςτρ. 56,40 
Πενιντα ζξι ευρϊ και 

ςαράντα λεπτά 

50 2.820,00 
Δφο χιλιάδεσ οκτακόςια 
είκοςι 

3 Σ 8.1.1 Κακαριςμόσ χϊρων φυτϊν ςε άλςθ, 
πάρκα, πλατείεσ και ελεφκερουσ 
χϊρουσ 

ΠΡ 5390 ςτρ. 18,80 
Δζκα οκτϊ ευρϊ και 

ογδόντα λεπτά 

90 1.692,00 
Χίλια εξακόςια ενενιντα 
δφο 

4 Σ 8.2.1 
 

Κακαριςμόσ περιβάλλοντοσ χϊρου 
(αφφτευτεσ επιφάνειεσ, πλακόςτρωτα 
κλπ), ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και 
ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΠΡ 5390 ςτρ. 18,80 
Δζκα οκτϊ ευρϊ και 

ογδόντα λεπτά 

160 3.008,00 
Σρείσ χιλιάδεσ οκτϊ 

5 Η 1.2 Κόψιμο-εκρίηωςθ μεμονωμζνου 
κάμνου με φψοσ ζωσ 1,5 m 

ΠΡ 5352 τεμ. 1,88 
Ζνα ευρϊ και ογδόντα 

οκτϊ λεπτά 

1777 3.340,76 
Σρείσ χιλιάδεσ τριακόςια 
ςαράντα και εβδομιντα 
ζξι 

6 Ν.1 Απομάκρυνςθ  διαφόρων μπαηϊν, 
υπολειμμάτων και γενικά επικίνδυνων 
υλικϊν ωσ εςτίεσ ανάφλεξθσ και 
μεταφορά ςε αδειοδοτοφμενουσ 
χϊρουσ 

 κ.μ. 17,86 
Δεκαεπτά ευρϊ και 
ογδόντα ζξι λεπτά 

λεπτά. 

120 2.143,20 
Δφο χιλιάδεσ εκατόν 
ςαράντα τρία και είκοςι 

υνολικό κόςτοσ άνευ ΦΠΑ : 17.022,46 

ΦΠΑ  0,24 : 4.085,39 

υνολικό κόςτοσ με ΦΠΑ : 21.107,85 

ΑΔΑ: 7Σ5ΦΩ6Ν-ΩΞ0
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7. Σθν αρικ. 326/26-06-2018 (ΑΔΑ : 69ΩΕΩ6Ν-9ΚΦ) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία αναδεικνφει 
προςωρινό ανάδοχο του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ παρακάτω εργαςίασ ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016, ςτθν 
εταιρεία «ΦΙΛΑΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΔΔΕ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ» 
8. Σο από 05/07/2018, Πρακτικό Επιτροπισ υνεδρίαςθσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ για τθν διαδικαςία ελζγχου των 
δικαιολογθτικών κατακφρωςθσ του υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ Εργαςίασ με τίτλο « Εργαςίεσ  πυροπροςταςίασ ςτα 
Άλςθ και τα Πάρκα  του Διμου Αιγάλεω»  
Κατόπιν των ανωτζρω ςασ παρακαλϊ, να κζςετε το κζμα, υπόψθ των μελϊν τθσ  Οικονομικισ Επιτροπισ, για να 
αποφαςίςει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 127 παρ. 2 κϋ221 παρ. 11 α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147) περί 
Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων , προμθκειϊν και υπθρεςιϊν , του Ν. 3463/2006 «Κατακφρωςθ 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» , (ΦΕΚ 87/7-6-2010 , Σεφχοσ Αϋ), τθν κατακφρωςθ του υνοπτικοφ 
Διαγωνιςμοφ τθσ εργαςίασ με τίτλο : «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ και τα Πάρκα  του Διμου Αιγάλεω» ςτθν 
εταιρεία «ΦΙΛΑΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΔΔΕ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ» ζναντι του ποςοφ 21.107,85 € (με το ΦΠΑ 24%) 
           

Στθ 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 

Α) Εγκρίνει το από 5/7/2018 πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ, όπωσ επιςυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ απόφαςθσ, που αφορά ςτθ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ για τισ «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ –Πάρκα του Διμου Αιγάλεω». 

 Β) Κατακυρώνει το αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ςτθν εταιρεία «ΦΙΛΑΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΔΔΕ-ΕΡΓΑ 

ΠΡΑΙΝΟΤ» ζναντι του ποςοφ 21.107,85 € (με το ΦΠΑ 24%) ωσ εξισ: 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
υνολικι Προςφερόμενθ Σιμι :  21.107,85 ευρώ 

Ολογράφωσ : Είκοςι μία χιλιάδεσ εκατόν επτά ευρώ και ογδόντα πζντε λεπτά. 

 
                                                                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟ  

                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
                                                                                                   
                                                                              ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   
 

ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 
 

 

Α/Α ΑΡ.ΣΙΜ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡ. ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΣΙΜΗ/ΜΟΝ ΠΟΟΣ. ΤΝΟΛΟ 

1 Σ 6.3.1 Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε μθ 
φυτευμζνουσ χϊρουσ 

ΠΡ 5371 ςτρ. 42,30 
αράντα δφο ευρϊ και τριάντα λεπτά 

95 4.018,50 
Σζςςερισ χιλιάδεσ δζκα οκτϊ και 
πενιντα 

2 Σ 6.3.2 Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ 
χειριςτι ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΠΡ 5371 ςτρ. 56,40 
Πενιντα ζξι ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

50 2.820,00 
Δφο χιλιάδεσ οκτακόςια είκοςι 

3 Σ 8.1.1 Κακαριςμόσ χϊρων φυτϊν ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και 
ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΠΡ 5390 ςτρ. 18,80 
Δζκα οκτϊ ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

90 1.692,00 
Χίλια εξακόςια ενενιντα δφο 

4 Σ 8.2.1 
 

Κακαριςμόσ περιβάλλοντοσ χϊρου (αφφτευτεσ επιφάνειεσ, 
πλακόςτρωτα κλπ), ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και ελεφκερουσ 
χϊρουσ 

ΠΡ 5390 ςτρ. 18,80 
Δζκα οκτϊ ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

160 3.008,00 
Σρείσ χιλιάδεσ οκτϊ 

5 Η 1.2 Κόψιμο-εκρίηωςθ μεμονωμζνου κάμνου με φψοσ ζωσ 1,5 m ΠΡ 5352 τεμ. 1,88 
Ζνα ευρϊ και ογδόντα οκτϊ λεπτά 

1777 3.340,76 
Σρείσ χιλιάδεσ τριακόςια ςαράντα και 
εβδομιντα ζξι 

6 Ν.1 Απομάκρυνςθ  διαφόρων μπαηϊν, υπολειμμάτων και γενικά 
επικίνδυνων υλικϊν ωσ εςτίεσ ανάφλεξθσ και μεταφορά ςε 
αδειοδοτοφμενουσ χϊρουσ 

 κ.μ. 17,86 
Δεκαεπτά ευρϊ και ογδόντα ζξι λεπτά 

λεπτά. 

120 2.143,20 
Δφο χιλιάδεσ εκατόν ςαράντα τρία και 
είκοςι 

υνολικό κόςτοσ άνευ ΦΠΑ : 17.022,46 

ΦΠΑ  0,24 : 4.085,39 

υνολικό κόςτοσ με ΦΠΑ : 21.107,85 

ΑΔΑ: 7Σ5ΦΩ6Ν-ΩΞ0
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
----------------------------------------------- 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΑΛΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, 

με διαδικαςία υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ και 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΤ. 

 
Στα Γραφεία τθσ Δ/νςθσ Πραςίνου του Διμου Αιγάλεω, ςιμερα ςτισ 05-07-2018 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10.00, οι 
υπάλλθλοι του Διμου Αιγάλεω, 
 

1. Άγγελοσ Χατηθαποςτόλου του Ιωάννθ, ωσ πρόεδροσ, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βακμό Α’ 
2. Αντώνιοσ Γονιδάκθσ του Μιχαιλ, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βακμό Β’ 
3. Αρχοντοφλα Μιχελάκθ του Αντωνίου, του κλάδου ΔΕ Χειριςτϊν Η/Υ, με βακμό Γ’ 

μζλθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ, που ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικ. 215/24-4-2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ για τθν διενζργεια του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Εργαςίασ «Εργαςίεσ πυροπροςταςίασ ςτα Άλςθ-
Πάρκα του Διμου Αιγάλεω», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 22.455,16 ευρώ με τον Φ.Π.Α. ςυνεδρίαςαν για τον ζλεγχο 
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν, από τθν «ΦΙΛΑΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΔΔΕ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ» 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 103 του Ν. 4412/16. 
 
Από τον ζλεγχο διαπιςτϊκθκε ότι τα δικαιολογθτικά είναι αλθκι και πλιρθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 
και του Ν. 4412/16. 
 

Ακολοφκωσ θ Επιτροπι λφνει τθ ςυνεδρίαςι τθσ. 
 
 
 
Βεβαιοφται                                                                                               Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Για το γνιςιο των Τπογραφών                                                    Άγγελοσ Χατηθαποςτόλου 
Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 
                                                                                                           Αντώνιοσ Γονιδάκθσ 
 
                                                                                                           Αρχοντοφλα Μιχελάκθ 
ΚΩΝ/ΝΟ ΦΙΛΗ 
 

ΑΔΑ: 7Σ5ΦΩ6Ν-ΩΞ0
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