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                                                                    ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΗ 48θ 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                  τθσ 12-12-2017 
          ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
  Αρικμ.Απόφαςθσ: 633 

 

 

                                                                

      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 48/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 12/12/2017, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ. 41669/08-12-2017 ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 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) ιτοι: 
 

         Παρόντεσ                               Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)       1. Παρακευι Δάγκα (τακτικό μζλοσ)   
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                 
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                         
4. Μαλάμω Μαςτραγγελι-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)   
5. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)      
6.  Eυκφμιοσ Ζάχαρθσ (τακτικό μζλοσ)                                                                
7. Ιωάννθσ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)      
8. Iωάννθσ Δθμομελζτθσ (τακτικό μζλοσ)    

                      αν και κλικθκε νόμιμα                 
             

το 9ο κζμα τθσ Η.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 
41091/05-12-2017 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου κ. Γ. Παπαδιά, το οποίο ζχει ωσ εξισ:               
   
 

ΘΕΜΑ : Κατακφρωςθ του  Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ με τίτλο :  “Προμικεια πλακϊν πεηοδρομίων-
κραςπζδων κ.λ.π”  , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 41.535,64 €  (με το ΦΠΑ 24%) , ςτθν  επιχείρθςθ  «Αφοι ΒΟΣΣΟΥ & 
ΣΙΑ Ε.Π.Ε». 
A. Έχοντασ υπόψθ :  
1.Τθν με Α.Μ. 19/ 2017   (αρικμ. Πρωτ. 20774/9-6-2017) Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν υπθρεςιϊν  που αφορά  ςτθν 
προμικεια  με τίτλο :  “Προμικεια πλακϊν πεηοδρομίων κραςπζδων κ.λ.π”  , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 41.535,64 €  
(με το ΦΠΑ 24%). 
2. Τθν αρικμ. 496/17-10-2017  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ προμικεια με τθν 
διαδικαςία  ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, θ δαπάνθ & διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 41.535,64 € , ςε βάροσ του Κ.Α 
30.7334.006  με τίτλο: “Προμικεια πλακϊν πεηοδρομίων-κραςπζδων κ.λ.π”,  εγκρίκθκε  θ μελζτθ  του πρόχειρου 
διαγωνιςμοφ, καταρτίςτθκαν οι όροι και ςυντάχτθκε θ Διακιρυξθ του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, και ορίςτθκε Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του παραπάνω διαγωνιςμοφ. 
3. Τθν αρικμ. Πρωτ.:35169/18-10-2017 περίλθψθ διακιρυξθσ Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ, για τθν ανωτζρω προμικεια. 
4. Τθν απο 25/10/2017 Φφλλο 550 τθσ εφθμερίδασ «Η πόλθ μασ». 
5. Το από 10/11/2017, Πρακτικό Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το οποίο, φαίνονται οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 
Συνοπτικό διαγωνιςμό.  

  Θ Ε Μ Α :  Κατακφρωςθ του  υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ 
προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια πλακών 
πεηοδρομίων - κραςπζδων κ.λ.π”, ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 41.535,64 €  (με το ΦΠΑ 24%) , ςτθν  
επιχείρθςθ  «Αφοι ΒΟΟΤ & ΙΑ Ε.Π.Ε» 
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6. Τθν αρικμ. 548/14-11-2017 (ΑΔΑ: 75ΤΦΩ6Ν-9ΞΕ)  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία αναδεικνφει 
προςωρινό ανάδοχο του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ παραπάνω προμικειασ , ςφμφωνα με το άρκρο 105 παρ. 1 του 
Ν.4412/2016 ,τθν επιχείρθςθ  «Αφοι ΒΟΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε» 

B. Σασ διαβιβάηω : 

 Το από 05/12/2017, Πρακτικό Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθν διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
του Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  με τίτλο  “Προμικεια πλακϊν πεηοδρομίων –κραςπζδων κ.λ.π ”, ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 41.535,64 € (με το ΦΠΑ 24). 

Γ.  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.11α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147)περί 
Δθμόςιων Συμβάςεων 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, Τεφχοσ Αϋ), 

Τθν κατακφρωςθ του Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ με τίτλο “Προμικεια πλακϊν πεηοδρομίων κραςπζδων 
κ.λ.π”  , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 41.535,64 €  (με το ΦΠΑ 24%),ςτθν επιχείρθςθ επιχείρθςθ  «Αφοι ΒΟΣΣΟΥ & ΣΙΑ 
Ε.Π.Ε» , ζναντι του ποςοφ των 22.548,00 €, με Φ.Π.Α 24% που είναι 5.411,52 €, το  γενικό ςφνολο διαμορφϊνεται ςε 
27.959,52 €. 

 

 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 
 

1. Εγκρίνει το από 05/12/2017 πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, 

με τίτλο «Προμικεια πλακϊν πεηοδρομίων – κραςπζδων κ.λ.π» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

41.535,64 € (με το Φ.Π.Α.),  ςφμφωνα με τθν αρικμ. 19/2017 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, 

όπωσ επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ απόφαςθσ  

2. Κατακυρώνει τθν ωσ άνω προμικεια ςτθν εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΟΟΤ & ΙΑ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο 

«ΒΙΟΠΛΑΚΟ», ζναντι του ποςοφ των 27.959,52 €, ωσ εξισ : 
 

Α/Α 
Είδοσ Τλικοφ 

 
Μον. 

Μζτρθςθσ 
Ποςότθτεσ 

Προςφερόμενθ 
Σιμι 

Δαπάνθ χωρίσ 
Φ.Π.Α 

1. Αντιολιςκθρζσ τςιμεντζνιεσ πλάκεσ πεηοδρομίου βαριάσ 
κυκλοφορίασ  50x50 X5cm 

m2 4250.00 4,50€ 
 

19.125,00€ 

2. Πρόχυτα  κράςπεδα  από  ςκυρόδεμα  κατθγορίασ   C 
20/25 διαςτ.  0,15mΧ  1m 

tem/1m 200 3,00€ 
 

600,00€ 

3. Πλάκεσ τςιμζντου χρωματιςτζσ, πλευράσ άνω των 30cm 
ενδεικτικϊν διαςτάςεων 40Χ40Χ3.5cm οιουδιποτε 
τφπου. 

m2 270 4,50€ 
 
 

1215,00€ 

4 Χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ μζςου  πάχουσ 3-5cm  
(Πθλίου, Καρφςτου κ.λ.π)   

m2 268 6,00€ 1608,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    22.548,00€ 

 ΦΠΑ 24%    5.411,52€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    27.959,52€ 

                                                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
  
                                                                                                                         ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ  
 

 ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

 
 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Για τθν διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. του υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ με τίτλο 
“Προμικεια πλακϊν πεηοδρομίων-κραςπζδων κ.λ.π”  , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 41.535,64 € (με το ΦΠΑ 24%). 

 
 το Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςιμερα  τθν  05/12/2017  θμζρα Σρίτθ  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  υποβλικθςαν με αυτόν. 

 Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ με  αρικμ. 548/14-11-2017 (ΑΔΑ: 75ΣΦΩ6Ν-9ΞΕ)      απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, που αναδεικνφει  προςωρινό ανάδοχο του υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ με τίτλο: “Προμικεια 
πλακϊν πεηοδρομίων-κραςπζδων κ.λ.π” ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 41.535,64 € (με το ΦΠΑ 24%) τθν επιχείρθςθ  
«Αφοι ΒΟΟΤ & ΙΑ Ε.Π.Ε» ζγινε θ  διαδικαςία ελζγχου  των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που υπζβαλε  ο 
προςφζροντασ  ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, (όπωσ περιγράφεται ςτο  άρκρο 23 τθσ Διακιρυξθσ) ζγκαιρα, με αρ. πρωτ. 
40487/30-11-2017 ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, κατόπιν ενθμζρωςθσ του από τθν υπθρεςία με αρ.πρωτ. 39202/21-11-
2017. 
 

Σα δικαιολογθτικά αυτά είναι πλιρθ και ςφμφωνα με τα όςα προβλζπει το άρκρο 23 τθσ διακιρυξθσ, και θ επιτροπι 
τα κάνει αποδεκτά. 

   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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