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                                                                     ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ                                   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΗ 30η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   τησ 24-07-2018 
          ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

  Αριθμ. Απόφαςησ: 413 
 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 30/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 

    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 24/07/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 18822/20-07-2018 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 ζξι (6) τακτικά μζλη, ιτοι: 
 

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

         
το 9

ο 
θζμα τησ Η.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ.18636/19-07-2018 ζγγραφο 

του Αντιδθμάρχου, κ.Νικόλαου Νικθτάκθ, το οποίο ζχει ωσ εξισ:    
 

ΘΕΜΑ: Κατακφρωςη του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο «Εναλλακτική διαχείριςη αποβλήτων εκςκαφών, καταςκευών και 
κατεδαφίςεων» 
 
Κυρία Πρόεδρε, 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σθ με αρικμ. 9/8839/13.04.2018 μελζτθ του Σμιματοσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων», προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 
ποςοφ 50.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%). 
2. Σθ με αρικμ. πρωτ. 8846/13.04.2018 πρόταςθ δζςμευςθσ ποςοφ 50.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) που αφορά 
ςτθν υπθρεςία με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων», θ οποία ελζγχκθκε και 
εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 
3. Σθ με αρικμ. πρωτ. 8848/13.04.2018 πρόταςθ δζςμευςθσ ποςοφ 250,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) που αφορά ςτα 
ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων», θ 
οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 
4. Σθ με αρικμό 674/13.04.2018 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, που αφορά ςτθν υπθρεςία με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ 
αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων», με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ, ποςοφ 50.000,00 € 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του Κ.Α.20.6277.004, του προχπολογιςμοφ του διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2018. 
5. Σθ με αρικμό 673/13.04.2018 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, που αφορά ςτα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο 
«Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων», με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ, 
ποςοφ 250,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του Κ.Α. 30.6462, του προχπολογιςμοφ του διμου του οικονομικοφ 
ζτουσ 2018. 
6. Σθν απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ 204/17-04-2018 που αφορά : 

Θ Ε Μ Α: Κατακφρωςη του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο 
«Εναλλακτική διαχείριςη αποβλήτων εκςκαφών, καταςκευών 
και κατεδαφίςεων»  
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(α) Ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ αρικμ. 9/8839/13.04.2018 μελζτθσ του Σμιματοσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και 
κατεδαφίςεων». 
(β) Κακοριςμόσ των όρων διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ που αφορά ςτθν υπθρεςία με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ 
αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων». 
(γ) Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 50.000,00 € (με το Φ.Π.Α. 24%) που αφορά ςτθ δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο 
«Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων». 
(δ) Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 250,00 € (με το Φ.Π.Α. 24%) που αφορά ςτα ζξοδα δθμοςίευςθσ του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων». 
(ε) υγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων 
εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων». 
(ςτ) Ζγκριςθ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ που αφορά ςτθν υπθρεςία με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων 
εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων» 
7. Σο από 14/05/2018, 1ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ με το οποίο, 
αποςφραγίςτθκαν τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά τθσ εταιρείασ ΠΑΤΛΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ. 
Με το εν λόγω πρακτικό τα δικαιολογθτικά είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ διακιρυξθσ τθσ μελζτθσ. 
8. Σο από 8/6/2018 με αρ. πρωτ.15092 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ οικονομικϊν υπθρεςιϊν τμιματοσ προμθκειϊν περί οριςμοφ 
θμερομθνίασ και ανοίγματοσ οικονομικισ προςφοράσ. 
9. Σο από 11/06/2018  2ου ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΟΤ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων». 
10. Σο από 18/07/2018 3ου ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με διαδικαςία ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΑΤΣΩΝ,  
και λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Σισ διατάξεισ των άρκρων 127 παρ.2 και 221 παρ.11α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147) περί Δθμόςιων υμβάςεων ζργων, 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», (Φ.Ε.Κ. 87/07-
06-2010, Σεφχοσ Αϋ). 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 114/Βϋ/08-06-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ. 
ασ παρακαλοφμε να κζςετε το κζμα, υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, για να αποφαςίςετε για τθν ζγκριςθ του από 
18-07-2018 3ου πρακτικοφ που αφορά ςτθν κατακφρωςθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ 
αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων» ςτθν εταιρεία  ΠΑΤΛΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ζναντι ςυνολικοφ 
ποςοφ 49.996,80 €, 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,  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

Α. το από 18-07-2018 3ο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ που αφορά ςτθ διαδικαςία ελζγχου των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ του Διμου Αιγάλεω με τίτλο «Εναλλακτική διαχείριςη αποβλήτων 

εκςκαφών, καταςκευών και κατεδαφίςεων», προχπολογιςμοφ δαπάνθσ ποςοφ 50.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου 

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

Β. τθν κατακφρωςη του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανωτζρω υπθρεςία ςτθν ατομικι 

επιχείρθςθ «ΠΑΤΛΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ», ζναντι ςυνολικοφ ποςοφ 49.996,80€ (με το ΦΠΑ24%). 

     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                                                        
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
Σμιμα Μελετϊν & Αποκικθσ 
ΣΑΧ. Δ/ΝΗ : Μικελι 6 
ΣΗΛ. : 210.3427066 

 

3
ο
 ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με διαδικασία Συνοπτικοφ Διαγωνισμοφ και 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΑΤΣΩΝ 

 

τα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ του Διμου Αιγάλεω, ςιμερα ςτισ 18-07-2018 θμζρα Σετάρτθ 

και ϊρα 11.00 οι υπάλλθλοι του Διμου Αιγάλεω, 

1. Λζκοσ Γεϊργιοσ  του Ευςτρατίου, του κλάδου ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων με βακμό Α’, ωσ πρόεδροσ. 

2. Βουρλιϊτθσ Ανδρζασ του Κωνςταντίνου, του κλάδου ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων με βακμό Αϋ, ωσ μζλοσ 

3. Καραχάλιοσ Δθμιτριοσ του Ανδρζα, του κλάδου ΔΕ Εποπτϊν με βακμό Β’ ωσ μζλοσ 

μζλθ τθσ ανωτζρω επιτροπισ,  ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016  και τθσ αρικμ.204/17.04.2018                   

(ΑΔΑ:6Ο30Ω6Ν-4ΗΤ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ςυνεδρίαςαν για τον ζλεγχο δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που 

κατατεκικαν για τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό με τίτλο «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%) ςφμφωνα με τθν αρικμ.17404/05-07-2018 πρόςκλθςθ του 

τμιματοσ προμθκειϊν για τθν κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και με τθν αρικμ.18636/19-07-2018 πρόςκλθςθ για τθν  

«ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων». 

Από τον ζλεγχο διαπιςτϊκθκε ότι τα δικαιολογθτικά είναι αληθή και πλήρη ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και 

προτείνει τθν κατακφρωςθ ςτθν εταιρεία ΠΑΤΛΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ, ςφμφωνα με το Ν.4412/16. 

Ακολοφκωσ θ Επιτροπι λφνει τθν ςυνεδρίαςθ τθσ. 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΒΕΒΑΙΟΤΣΑΙ                                                                         

ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΩΝ ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ 

 

1. ΛΕΚΟ ΓΙΩΡΓΟ 

 
Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 

2. ΒΟΤΡΛΙΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑ 

 
 

3. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΔΗΜΗΣΡΗ 

 
ΝΙΚΗΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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