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                                                                     ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ                                   

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 33η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τησ 28-08-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αριθμ. Απόφαςησ: 425 
 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 33/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 28/08/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 20645/24-08-2018 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 μζλη και ζνα (1) αναπληρωματικό μζλοσ, ιτοι:                

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

το 5
ο 

θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ, το αρικμ. πρωτ. 20600/24-08-2018 ζγγραφο 
του Αντιδθμάρχου, κ. Ν. Νικθτάκθ, το οποίο ζχει ωσ εξισ:     

Θζμα: Ζγκριςη 5
ου

 πρακτικοφ ελζγχου δικαιολογητικών κατακφρωςησ των ςυμβάςεων του διεθνοφσ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 
(υπ’ αριθμ. 13/24337/5.07.2017 διακήρυξη Δήμου Αιγάλεω) για τα τμήματα με αριθμοφσ ςυςτήματοσ ΕΣΗΔΗΣ 42054, 42735 και 
43213, που αφορά ςτην προμήθεια «Τροχαίου μηχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τη Διεφθυνςη Καθαριότητασ και  Ανακφκλωςησ 
του Δήμου», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.100.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) 
 

Κυρία Πρόεδρε, 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147) περί δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν. 
2. Σο άρκρο 72 «Οικονομικι Επιτροπι – Αρμοδιότθτεσ» (παρ. δ), του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» - Φ.Ε.Κ. 87/7.06.2010, τεφχοσ Α’. 
3. Σθν υπ’ αρικμ. 13/2017 (υπ’ αρικμ. πρωτ. 24337/5.07.2017) μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ του 

Διμου Αιγάλεω που αφορά ςτθν προμικεια «Σροχαίου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθ Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ του Διμου», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.100.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%).  

4. Σθν 379/25.07.2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αιγάλεω (Α.Δ.Α: 7ΙΓΠΩ6Ν-ΩΛΛ) με τθν οποία 
ςυγκροτικθκε θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του ωσ άνω διεκνι θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

5. Σθν 413/5.09/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αιγάλεω (Α.Δ.Α: 72ΡΡΩ6Ν-5ΒΤ) με τθν οποία εγκρίκθκαν 
οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμ. 13/2017 (υπ’ αρικμ. πρωτ. 24337/5.07.2017) μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ 
και Ανακφκλωςθσ του Διμου Αιγάλεω και κακορίςτθκαν οι όροι διενζργειασ του ωσ άνω διεκνοφσ θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ. 

6. Σθν υπ’ αρικμ. 17PROC001970193/20.09.2017 διακιρυξθ του ωσ άνω διεκνι θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 
7. Σθν αρικμ. πρωτ. 31534/20.09.2017 (Α.Δ.Α. 78ΙΦΩ6Ν-9ΜΩ) περίλθψθ διακιρυξθσ του ωσ άνω διεκνι θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ. 

Θ Ε Μ Α: Ζγκριςη 5ου πρακτικοφ ελζγχου δικαιολογητικών κατακφρωςησ των ςυμβάςεων του 

διεθνοφσ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ (υπ’ αριθμ. 13/24337/5.07.2017 διακήρυξη 

Δήμου Αιγάλεω) για τα τμήματα με αριθμοφσ ςυςτήματοσ ΕΘΔΘ 42054, 42735 και 

43213, που αφορά ςτην προμήθεια «Σροχαίου μηχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τη 

Διεφθυνςη Καθαριότητασ και Ανακφκλωςησ του Δήμου», ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 1.100.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΔΑ: Ψ0ΥΛΩ6Ν-ΜΗΨ
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8. Σο 1
ο
 πρακτικό αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικισ προςφοράσ και ελζγχου των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, με αρ. πρωτ. 964/12.01.2018. 
9. Σθν υπ’ αρικμ. 14/16.01.2018 (ΑΔΑ: 6Φ8ΝΩ6Ν-4ΤΦ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αιγάλεω με τθν οποία 

εγκρίνεται το προαναφερκζν 1
ο
 πρακτικό (αρ. πρωτ. 964/12.01.2018) αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικισ 

προςφοράσ και ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ του ωσ άνω διεκνι θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 
10. Σο 2

ο
 πρακτικό τεχνικισ αξιολόγθςθσ με αρικμό πρωτ. 8792/12.04.2018 του ωσ άνω διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ.  

11. Σθν υπ’ αρικμ. 205/17.04.2018 (ΑΔΑ: Ω1ΧΝΩ6Ν-Ι7Ρ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αιγάλεω με τθν οποία 
εγκρίνεται το 2

ο
 πρακτικό (αρ. πρωτ. 8792/12.04.2018) τεχνικισ αξιολόγθςθσ του ωσ άνω διεκνοφσ θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ. 
12. Σο 3

ο
 πρακτικό αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν με αρικμό πρωτ. 14305/4.06.2018 του ωσ άνω διεκνοφσ θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ για τα τμιματα με αρικμοφσ ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42735 και 43213. 
13. Σθν υπ’ αρικμ. 300/5.06.2018 (ΑΔΑ: 6Ν7ΟΩ6Ν-ΩΣ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αιγάλεω με τθν οποία 

εγκρίνεται το 3
ο
 πρακτικό (αρ. πρωτ. 14305/4.06.2018) αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν του ωσ άνω διεκνοφσ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τα τμιματα με αρικμοφσ ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42735 και 43213. 
14. Σο 4

ο
 πρακτικό αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν με αρικμό πρωτ. 18751/20.07.2018 του ωσ άνω διεκνοφσ θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ για τα τμιμα με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42054. 
15. Σθν υπ’ αρικμ. 412/24.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΡΙΤΩ6Ν-ΟΣΡ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αιγάλεω με τθν οποία 

εγκρίνεται το 4
ο
 πρακτικό (αρ. πρωτ. 18751/20.07.2018) αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν του ωσ άνω διεκνοφσ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τα τμιμα με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42054. 
16. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ. 16703/28.06.2018 ζγγραφο του Σμιματοσ Προμθκειϊν του Διμου Αιγάλεω που αφορά ςτθν πρόςκλθςθ 

υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του ωσ άνω διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τα τμιματα με αρικμοφσ 
ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42735 και 43213. 

17. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ. 19420/31.07.2018 ζγγραφο του Σμιματοσ Προμθκειϊν του Διμου Αιγάλεω που αφορά ςτθν πρόςκλθςθ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του ωσ άνω διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για το τμιμα με αρικμό 
ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42054.    

18. Σον με αρικμ. πρωτ. 17480/6.07.2018 φάκελο υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του οικονομικοφ φορζα 
«ΑΝΣΩΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩ.» που αφορά ςτο τμιμα του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42735 (προμικεια 
μθχανικοφ ςαρϊκρου 6 m

3
). 

19. Σον με αρικμ. πρωτ. 17678/9.07.2018 φάκελο υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του οικονομικοφ φορζα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» που αφορά ςτο 
τμιμα του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 43213 (προμικεια φορτθγοφ – πλυντθρίου κάδων). 

20. Σον με αρικμ. πρωτ. 20025/9.07.2018 φάκελο υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του οικονομικοφ φορζα «ΜΙΕΣΕΛ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» που αφορά ςτο τμιμα του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 
42054 (προμικεια μικροφ λεωφορείου). 

21. Σθν υπ’ αρικμ. 13/24337/5.07.2017 διακιρυξθ που ςυνζταξε το Σμιμα Μελετϊν και Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ 
και Ανακφκλωςθσ και ειδικότερα το άρκρο 12 («Αξιολόγθςθ Προςφορϊν») και τθν ενότθτα «Διαδικαςία θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ».  

22. Σο νομικό πλαίςιο που διζπει τθν υπ’ αρικμ. 13/24337/5.07.2017 διακιρυξθ του Διμου Αιγάλεω που αφορά ςτθν προμικεια 
«Σροχαίου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθ Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ του Διμου».  
ασ διαβιβάηω το υπ’ αρικμ πρωτ. 20599/24.08.2018 5

ο
 πρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, του διεκνοφσ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ τθσ υπ’ αρικμ. 13/24337/5.07.2017 διακιρυξθσ του Διμου Αιγάλεω που αφορά ςτθν προμικεια 
«Σροχαίου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθ Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ του Διμου», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
1.100.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%), για το τμιμα με τουσ κάτωκι αρικμοφσ ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ: 

 

Αριθμόσ /  
Α/Α υςτήματοσ 

Σίτλοσ / Αρ. Διακήρυξησ Σίτλοσ / Αρ. Διακήρυξησ 

42054 Δ/ΞΗ 13/2017 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ 
Δ/ΞΗ 13/2017 ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ-
ΣΡΟΧΑΙΟ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

42735 
Δ/ΞΗ 13/2017 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΩΘΡΟΤ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ 6 κ.μ. 

Δ/ΞΗ 13/2017 ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ-
ΣΡΟΧΑΙΟ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

43213 
Δ/ΞΗ 13/2017 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΣΗΓΟΤ  
ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΚΑΔΩΝ 

Δ/ΞΗ 13/2017 ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ-
ΣΡΟΧΑΙΟ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 
ςφμφωνα με το οποίο θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ προζβθ ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ωσ κάτωκι: 
Α.  Ζλεγχοσ δικαιολογητικών κατακφρωςησ τησ εταιρείασ «ΑΝΣΩΝΙΣΘ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩ.», με αριθμό προςφορά ςυςτήματοσ 

75781 και αριθμό πρωτ. 36526/31.10.2017 για το τμήμα του διαγωνιςμοφ με αριθμό ςυςτήματοσ ΕΘΔΘ 42735 
(προμήθεια μηχανικοφ ςαρώθρου 6 m

3
). 

Κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ» του τμιματοσ διαγωνιςμοφ με αρικμό 
ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42735 (προμικεια μθχανικοφ ςαρϊκρου 6 m

3
) τθσ εταιρείασ «ΑΝΣΩΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩ.», με αρικμό 

προςφορά ςυςτιματοσ 75781 και αρικμό πρωτ. 36526/31.10.2017, ελζγχκθκαν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εν λόγω 
εταιρείασ ζναντι των όρων τθσ υπ’ αρικμ. 13/24337/5.07.2017 διακιρυξθσ και κρίκθκαν ωσ αποδεκτά.   

ΑΔΑ: Ψ0ΥΛΩ6Ν-ΜΗΨ
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Β.  Ζλεγχοσ δικαιολογητικών κατακφρωςησ τησ εταιρείασ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ - 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ - ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», με αριθμό προςφορά ςυςτήματοσ 78863 και αριθμό πρωτ. 
36865/2.11.2017 για το τμήμα του διαγωνιςμοφ με αριθμό ςυςτήματοσ ΕΘΔΘ 43213 (προμήθεια φορτηγοφ – πλυντηρίου 
κάδων). 
Κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ» του τμιματοσ διαγωνιςμοφ με αρικμό 

ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 43213 (προμικεια μθχανικοφ ςαρϊκρου 6 m
3
) τθσ εταιρείασ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», με αρικμό προςφορά ςυςτιματοσ 78863 και αρικμό πρωτ. 
36865/2.11.2017, ελζγχκθκαν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εν λόγω εταιρείασ ζναντι των όρων τθσ υπ’ αρικμ. 
13/24337/5.07.2017 διακιρυξθσ και κρίκθκαν ωσ αποδεκτά.   
Γ.  Ζλεγχοσ δικαιολογητικών κατακφρωςησ τησ εταιρείασ «ΜΙΕΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», με 

αριθμό προςφορά ςυςτήματοσ 75762 και αριθμό πρωτ. 36528/31.10.2017 για το τμήμα του διαγωνιςμοφ με αριθμό 
ςυςτήματοσ ΕΘΔΘ 42054 (προμήθεια μικροφ λεωφορείου). 
Κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ» του τμιματοσ διαγωνιςμοφ με αρικμό 

ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42054 (προμικεια μικροφ λεωφορείου) τθσ εταιρείασ «ΜΙΕΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ», με αρικμό προςφορά ςυςτιματοσ 75762 και αρικμό πρωτ. 36528/31.10.2017, ελζγχκθκαν τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ τθσ εν λόγω εταιρείασ ζναντι των όρων τθσ υπ’ αρικμ. 13/24337/5.07.2017 διακιρυξθσ και κρίκθκαν ωσ αποδεκτά.   

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ του Διμου Αιγάλεω, με αρ. διακιρυξθσ 
13/24337/5.07.2017, για τα τμιματα με αρικμοφσ ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42054, 42735 και 43213 γνωμοδοτεί ότι:  
1. Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ «ΑΝΣΩΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩ.», με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 75781 και 

αρικμό πρωτ. 36526/31.10.2017, που αφορά ςτο τμιμα του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42735 (προμικεια 
μθχανικοφ ςαρϊκρου 6 m

3
), κρίνονται ωσ αποδεκτά. 

2. Κατακυρϊνεται θ ςφμβαςθ του διεκνοφσ διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42735 (προμικεια μθχανικοφ 
ςαρϊκρου 6 m

3
) ςτθν εταιρεία «ΑΝΣΩΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩ.», με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 75781 και αρικμό πρωτ. 

36526/31.10.2017.  
3. Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ - ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», με αρικμό προςφορά ςυςτιματοσ 78863 και αρικμό πρωτ. 36865/2.11.2017, 
που αφορά ςτο τμιμα του διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 43213 (προμικεια φορτθγοφ – πλυντθρίου κάδων), 
κρίνονται ωσ αποδεκτά. 

4. Κατακυρϊνεται θ ςφμβαςθ του διεκνοφσ διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 43213 (προμικεια φορτθγοφ – 
πλυντθρίου κάδων) ςτθν εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 78863 και αρικμό πρωτ. 36865/2.11.2017. 

5. Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ «ΜΙΕΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», με αρικμό 
προςφορά ςυςτιματοσ 75762 και αρικμό πρωτ. 36528/31.10.2017, που αφορά ςτο τμιμα του διαγωνιςμοφ με αρικμό 
ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42054 (προμικεια μικροφ λεωφορείου), κρίνονται ωσ αποδεκτά. 

6. Κατακυρϊνεται θ ςφμβαςθ του διεκνοφσ διαγωνιςμοφ με αρικμό ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42054 (προμικεια μικροφ 
λεωφορείου) ςτθν εταιρεία «ΜΙΕΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», με αρικμό προςφορά ςυςτιματοσ 
75762 και αρικμό πρωτ. 36528/31.10.2017.  
Κατόπιν των ανωτζρω ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα ςτα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και να αποφαςίςετε για τθν 

ζγκριςθ του 5
ου

 πρακτικοφ ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ των ςυμβάςεων του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ (υπ’ 
αρικμ. 13/24337/5.07.2017 διακιρυξθ Διμου Αιγάλεω) για τα τμιματα με αρικμοφσ ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 42054, 42735 και 43213, 
που αφορά ςτθν προμικεια «Σροχαίου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθ Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ του Διμου», 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.100.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%). 

     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: 

Α. το από 24-08-2018 πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ που αφορά ςτην προμήθεια 

«Σροχαίου μηχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τη Διεφθυνςη Καθαριότητασ και Ανακφκλωςησ του Δήμου» (υπ’ αρικμ. 

13/24337/5.07.2017 διακιρυξθ Διμου Αιγάλεω), ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.100.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. 24%), όπωσ επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ απόφαςθσ.  

Β. τθν κατακφρωςη των ςυμβάςεων του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ  για τα τμιματα με αρικμοφσ ςυςτιματοσ 

ΕΗΔΗ 42054, 42735 και 43213, που αφορά ςτθν προμικεια «Σροχαίου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθ Διεφκυνςθ 

Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ του Διμου», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.100.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. 24%), ωσ εξισ: 

ΑΔΑ: Ψ0ΥΛΩ6Ν-ΜΗΨ



 4
 

 Για τθ προμήθεια μηχανικοφ ςαρώθρου 6 m3, τθν εταιρεία «ΑΝΣΩΝΙΣΘ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩ.», με αρικμό 
προςφοράσ ςυςτιματοσ 75781 (αρικμό πρωτ. 36526/31.10.2017) όπωσ αποτυπϊνεται ςτο παρακάτω πίνακα: 

Αριθμόσ /  
Α/Α υςτήματοσ 

Σμήμα Περιγραφή είδουσ Ποςότητα 
Ενδεικτική τιμή 

μονάδασ 
φνολο δαπάνησ 

42735 2 Μθχανικό ςάρωκρο 6 m
3
 1 168.900,00 € 168.900,00 € 

φνολο χωρίσ Φ.Π.Α.: 168.900,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 40.536,00 € 

Γενικό ςφνολο: 209.436,00 € 

 Για τθ προμήθεια φορτηγοφ – πλυντηρίου κάδων, τθν εταιρεία «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΤΣΘΜΑΣΩΝ - ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ - ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», με αρικμό προςφοράσ ςυςτιματοσ 

78863 (αρικμό πρωτ. 36865/2.11.2017), όπωσ αποτυπϊνεται ςτο παρακάτω πίνακα: 

Αριθμόσ /  
Α/Α υςτήματοσ 

Σμήμα Περιγραφή είδουσ Ποςότητα 
Ενδεικτική τιμή 

μονάδασ 
φνολο δαπάνησ 

43213 4 Φορτθγό – πλυντιριο κάδων 1 113.800,00 € 113.800,00 € 

φνολο χωρίσ Φ.Π.Α.: 113.800,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 27.312,00 € 

Γενικό ςφνολο: 141.112,00 € 

 Για τθν προμήθεια μικροφ λεωφορείου, τθν εταιρεία «ΜΙΕΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με αρικμό προςφορά ςυςτιματοσ 75762 (αρικμό πρωτ. 36528/31.10.2017) όπωσ αποτυπϊνεται ςτο 

παρακάτω πίνακα: 

Αριθμόσ /  
Α/Α υςτήματοσ 

Σμήμα Περιγραφή είδουσ Ποςότητα 
Ενδεικτική τιμή 

μονάδασ 
φνολο δαπάνησ 

42054 1 Προμικεια μικροφ λεωφορείου 1 133.720,00 € 133.720,00 € 

φνολο χωρίσ Φ.Π.Α.: 133.720,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 32.092,80 € 

Γενικό ςφνολο: 165.812,80 € 

 

     Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

                                                                                                                                                                 
                   ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   
 

ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αιγάλεω, 24.08.2018  

ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ Αξηζκ. πξση.: 20599 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Αξκόδηνο: Γημήηπιορ Σζεμπελίκορ 

Σει. 210.3427066 

Fax. 210.3479087 

(Απόθαζη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ: 379/25.07.2017, Α.Γ.Α: 7ΙΓΠΩ6Ν-ΩΛΛ) 

 

5
ο
 Ππακηικό  

ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος διεθνούρ ηλεκηπονικού διαγωνιζμού ηος 

Γήμος Αιγάλεω, με απ. διακήπςξηρ 13/24337/5.07.2017,  για ηα ημήμαηα με απιθμούρ 

ζςζηήμαηορ ΔΗΓΗ 42054, 42735 και 43213 
 

ην Αηγάιεσ, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζηηο 24.08.2018, ε επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο θά-

ησζη ππαιιήινπο, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 379/25.07.2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γή-

κνπ Αηγάιεσ (Α.Γ.Α: 7ΙΓΠΩ6Ν-ΩΛΛ): 

1. Σδεκπειίθν Γεκήηξην, Πξόεδξν 

2. Μαλσιηνπδάθε Γεώξγην, Σαθηηθό κέινο 

3. Πεηξάθε Νηθόιαν, Σαθηηθό κέινο 

ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πνπ ππνβιή-

ζεθαλ ζην δηεζλή ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ηεο ππ’ αξηζκ. 13/24337/5.07.2017 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ 

Αηγάιεσ πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα «Σξνραίνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε Γηεύζπλζε Καζαξηό-

ηεηαο θαη Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 1.100.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λνπ Φ.Π.Α. 24%), θαζώο θαη ζηελ αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηα ηκήκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

ηνπο θάησζη αξηζκνύο ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ: 

 
Απιθμόρ /  

Α/Α ςζηήμαηορ 
Σίηλορ / Απ. Γιακήπςξηρ Σίηλορ / Απ. Γιακήπςξηρ 

42054 Γ/ΞΗ 13/2017 - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟΤ 
Γ/ΞΗ 13/2017 ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ-

ΣΡΟΥΑΙΟ ΜΗΥ. ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

42735 
Γ/ΞΗ 13/2017 - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΡΩΘΡΟΤ  

ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 6 θ.κ. 

Γ/ΞΗ 13/2017 ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ-

ΣΡΟΥΑΙΟ ΜΗΥ. ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

43213 
Γ/ΞΗ 13/2017 - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΟΡΣΗΓΟΤ  

ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΚΑΓΩΝ 

Γ/ΞΗ 13/2017 ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ-

ΣΡΟΥΑΙΟ ΜΗΥ. ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σν 1
ν
 πξαθηηθό απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ειέγρνπ 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, κε αξ. πξση. 964/12.01.2018. 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 14/16.01.2018 (ΑΓΑ: 6Φ8ΝΩ6Ν-4ΤΦ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Αηγάιεσ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην πξναλαθεξζέλ 1
ν
 πξαθηηθό (αξ. πξση. 964/12.01.2018) 

απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηη-

θώλ ζπκκεηνρήο ηνπ σο άλσ δηεζλή ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ. 

3. Σν 2
ν
 πξαθηηθό ηερληθήο αμηνιόγεζεο κε αξηζκό πξση. 8792/12.04.2018 ηνπ σο άλσ δηεζλνύο ειε-

θηξνληθνύ δηαγσληζκνύ.  

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 205/17.04.2018 (ΑΓΑ: Ω1ΥΝΩ6Ν-Ι7Ρ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Αηγάιεσ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην 2
ν
 πξαθηηθό (αξ. πξση. 8792/12.04.2018) ηερληθήο αμη-

νιόγεζεο ηνπ σο άλσ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ. 
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5. Σν 3
ν
 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε αξηζκό πξση. 14305/4.06.2018 ηνπ σο 

άλσ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηα ηκήκαηα κε αξηζκνύο ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42735 

θαη 43213. 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 300/5.06.2018 (ΑΓΑ: 6Ν7ΟΩ6Ν-ΩΣ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Αηγάιεσ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην 3
ν
 πξαθηηθό (αξ. πξση. 14305/4.06.2018) αμηνιόγεζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ σο άλσ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηα ηκήκαηα κε αξηζ-

κνύο ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42735 θαη 43213. 

7. Σν 4
ν
 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε αξηζκό πξση. 18751/20.07.2018 ηνπ σο 

άλσ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηα ηκήκα κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42054. 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 412/24.07.2018 (ΑΓΑ: 6ΡΙΤΩ6Ν-ΟΣΡ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Αηγάιεσ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην 4
ν
 πξαθηηθό (αξ. πξση. 18751/20.07.2018) αμηνιόγε-

ζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ σο άλσ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηα ηκήκα κε α-

ξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42054. 

9. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 16703/28.06.2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ 

πνπ αθνξά ζηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ σο άλσ δηεζλνύο ειε-

θηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηα ηκήκαηα κε αξηζκνύο ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42735 θαη 43213. 

10. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 19420/31.07.2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ 

πνπ αθνξά ζηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ σο άλσ δηεζλνύο ειε-

θηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην ηκήκα κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42054.    

11. Σνλ κε αξηζκ. πξση. 17480/6.07.2018 θάθειν ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ νηθν-

λνκηθνύ θνξέα «ΑΝΣΩΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΓΔΩ.» πνπ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνύ κε αξηζ-

κό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42735 (πξνκήζεηα κεραληθνύ ζαξώζξνπ 6 m
3
). 

12. Σνλ κε αξηζκ. πξση. 17678/9.07.2018 θάθειν ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ νηθν-

λνκηθνύ θνξέα «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ - ΑΝΩ-

ΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ» πνπ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ δηαγσλη-

ζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 43213 (πξνκήζεηα θνξηεγνύ – πιπληεξίνπ θάδσλ). 

13. Σνλ κε αξηζκ. πξση. 20025/9.07.2018 θάθειν ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ νηθν-

λνκηθνύ θνξέα «ΜΙΔΣΔΛ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» πνπ αθν-

ξά ζην ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42054 (πξνκήζεηα κηθξνύ ιεσθν-

ξείνπ). 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. 13/24337/5.07.2017 δηαθήξπμε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Μειεηώλ θαη Απνζήθεο ηεο 

Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 12 («Αμηνιόγεζε Πξνζθν-

ξώλ») θαη ηελ ελόηεηα «Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηα-

θύξσζεο».  

15. Σν λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ππ’ αξηζκ. 13/24337/5.07.2017 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ 

πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα «Σξνραίνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε Γηεύζπλζε Καζαξηόηε-

ηαο θαη Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ».  

πξνέβε, ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, πνπ ππν-

βιήζεθαλ ζην δηεζλή ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ηεο ππ’ αξηζκ. 13/24337/5.07.2017 δηαθήξπμεο ηνπ Γή-

κνπ Αηγάιεσ πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα «Σξνραίνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε Γηεύζπλζε Κα-

ζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 1.100.000,00 € (ζπκπεξηιακβα-

λνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%), θαζώο θαη ζηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηα ηκήκαηα κε αξηζκνύο ζπζηή-

καηνο ΔΗΓΗ 42054, 42735 θαη 43213 σο θάησζη: 

 

Α.  Έλεγσορ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηηρ εηαιπείαρ «ΑΝΣΩΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΓΔΩ.», με 

απιθμό πποζθοπά ζςζηήμαηορ 75781 και απιθμό ππωη. 36526/31.10.2017 για ηο ημήμα ηος δι-

αγωνιζμού με απιθμό ζςζηήμαηορ ΔΗΓΗ 42735 (ππομήθεια μησανικού ζαπώθπος 6 m
3
). 

 

Καηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο» ηνπ ηκήκαηνο 

δηαγσληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42735 (πξνκήζεηα κεραληθνύ ζαξώζξνπ 6 m
3
) ηεο εηαη-

ξείαο «ΑΝΣΩΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΓΔΩ.», κε αξηζκό πξνζθνξά ζπζηήκαηνο 75781 θαη αξηζκό πξση. 
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36526/31.10.2017, ειέγρζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο έλαληη ησλ όξσλ 

ηεο ππ’ αξηζκ. 13/24337/5.07.2017 δηαθήξπμεο θαη θξίζεθαλ σο απνδεθηά.   

 

Β.  Έλεγσορ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηηρ εηαιπείαρ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙ-

ΡΔΙΑ ΑΔΒΔ», με απιθμό πποζθοπά ζςζηήμαηορ 78863 και απιθμό ππωη. 36865/2.11.2017 για 

ηο ημήμα ηος διαγωνιζμού με απιθμό ζςζηήμαηορ ΔΗΓΗ 43213 (ππομήθεια θοπηηγού – 

πλςνηηπίος κάδων). 

 

Καηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο» ηνπ ηκήκαηνο 

δηαγσληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 43213 (πξνκήζεηα κεραληθνύ ζαξώζξνπ 6 m
3
) ηεο εηαη-

ξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟ-

ΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ», κε αξηζκό πξνζθνξά ζπζηήκαηνο 78863 θαη αξηζκό πξση. 

36865/2.11.2017, ειέγρζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο έλαληη ησλ όξσλ 

ηεο ππ’ αξηζκ. 13/24337/5.07.2017 δηαθήξπμεο θαη θξίζεθαλ σο απνδεθηά.   

 

Γ.  Έλεγσορ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηηρ εηαιπείαρ «ΜΙΔΣΔΛ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑ-

ΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», με απιθμό πποζθοπά ζςζηήμαηορ 75762 και απιθμό 

ππωη. 36528/31.10.2017 για ηο ημήμα ηος διαγωνιζμού με απιθμό ζςζηήμαηορ ΔΗΓΗ 

42054 (ππομήθεια μικπού λεωθοπείος). 

 

Καηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο» ηνπ ηκήκαηνο 

δηαγσληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42054 (πξνκήζεηα κηθξνύ ιεσθνξείνπ) ηεο εηαηξείαο 

«ΜΙΔΣΔΛ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε αξηζκό πξνζθνξά ζπζηή-

καηνο 75762 θαη αξηζκό πξση. 36528/31.10.2017, ειέγρζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηεο ελ 

ιόγσ εηαηξείαο έλαληη ησλ όξσλ ηεο ππ’ αξηζκ. 13/24337/5.07.2017 δηαθήξπμεο θαη θξίζεθαλ σο απνδε-

θηά.   

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαγσληζκνύ, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ, κε αξ. δη-

αθήξπμεο 13/24337/5.07.2017, γηα ηα ηκήκαηα κε αξηζκνύο ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42054, 42735 θαη 

43213 γλσκνδνηεί όηη:  

1. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηεο εηαηξείαο «ΑΝΣΩΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΓΔΩ.», κε αξηζκό πξν-

ζθνξάο ζπζηήκαηνο 75781 θαη αξηζκό πξση. 36526/31.10.2017, πνπ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ δηαγσ-

ληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42735 (πξνκήζεηα κεραληθνύ ζαξώζξνπ 6 m
3
), θξίλνληαη 

σο απνδεθηά. 

2. Καηαθπξώλεηαη ε ζύκβαζε ηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42735 

(πξνκήζεηα κεραληθνύ ζαξώζξνπ 6 m
3
) ζηελ εηαηξεία «ΑΝΣΩΝΙΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΓΔΩ.», κε αξηζ-

κό πξνζθνξάο ζπζηήκαηνο 75781 θαη αξηζκό πξση. 36526/31.10.2017.  

3. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ», 

κε αξηζκό πξνζθνξά ζπζηήκαηνο 78863 θαη αξηζκό πξση. 36865/2.11.2017, πνπ αθνξά ζην ηκήκα 

ηνπ δηαγσληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 43213 (πξνκήζεηα θνξηεγνύ – πιπληεξίνπ θά-

δσλ), θξίλνληαη σο απνδεθηά. 

4. Καηαθπξώλεηαη ε ζύκβαζε ηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 43213 

(πξνκήζεηα θνξηεγνύ – πιπληεξίνπ θάδσλ) ζηελ εηαηξεία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΑΔΒΔ», κε αξηζκό πξνζθνξάο ζπζηήκαηνο 78863 θαη αξηζκό πξση. 36865/2.11.2017. 

5. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηεο εηαηξείαο «ΜΙΔΣΔΛ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε αξηζκό πξνζθνξά ζπζηήκαηνο 75762 θαη αξηζκό πξση. 

36528/31.10.2017, πνπ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ δηαγσληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42054 

(πξνκήζεηα κηθξνύ ιεσθνξείνπ), θξίλνληαη σο απνδεθηά. 
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6. Καηαθπξώλεηαη ε ζύκβαζε ηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 42054 

(πξνκήζεηα κηθξνύ ιεσθνξείνπ) ζηελ εηαηξεία «ΜΙΔΣΔΛ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε αξηζκό πξνζθνξά ζπζηήκαηνο 75762 θαη αξηζκό πξση. 

36528/31.10.2017.  

 

Για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ 

Ο Γήμαπσορ Αιγάλεω 

 

 

 

 

 

Γημήηπιορ Μπίπμπαρ 

 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ επιηποπήρ διενέπγειαρ και  

αξιολόγηζηρ διαγωνιζμού 

 

Γημήηπιορ Σζεμπελίκορ 
ΠΔ/Α Μησανολόγων/Ηλεκηπολόγων Μησανικών 

 

Σα ηακηικά μέλη ηηρ επιηποπήρ διενέπγειαρ και 

αξιολόγηζηρ διαγωνιζμού 

 

Γεώπγιορ Μανωλιοςδάκηρ 
ΣΔ/Α Μησανολόγων/Ηλεκηπολόγων Μησανικών 

 

Νικόλαορ Πεηπάκηρ 

ΣΔ/Γ Μησανολόγων/Ηλεκηπολόγων Μησανικών 
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