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                                                          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΗ 37η 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                              τησ 03-10-2017 
ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

  Αριθμ.Απόφαςησ: 475 
 

 

 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 37/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 03/10/2017, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00                          
θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ.     
32837/29-09-2017 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) μελϊν βρζκθκαν παρόντα επτά (7) ιτοι: 
 

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

το 11ο θζμα τησ Η.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 
32744/29-9-2017 ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ:     
           

ΘΕΜΑ: «α) Ματαίωςη του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για μζροσ τησ προμήθειασ “ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ 
& ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ, ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΧΑΡΣΙ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΠΟΡΙΑ, ΦΡΑΓΙΔΩΝ, Κ.Λ.Π.” και 
ςυγκεκριμζνα για τισ Ομάδεσ Γ (Μπλόκ πορείασ κίνηςησ οχημάτων – πρ/ςμοφ 1.178,00 Ε), Δ (Ατομικά βιβλιάρια 
απορίασ – πρ/ςμοφ 192,20 Ε),  Ε (Βιβλία καθολικοφ εξόδων – πρ/ςμοφ 1.044,08 Ε), Ζ (Κάρτεσ παρουςίασ 
προςωπικοφ διπλήσ όψεωσ – πρ/ςμοφ 74,40 Ε), και Θ (Μπλοκ Δημοτικήσ Αςτυνομίασ – πρ/ςμοφ 27,28 Ε).β) 
Επανάληψη τησ εν λόγω προμήθειασ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, με την διαδικαςία τησ απϋ ευθείασ 
ανάθεςησ.».  

 

Κυρία Πρόεδρε, 
 

  Θ Ε Μ Α : α) Ματαίωςη του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για μζροσ τησ 
προμήθειασ “ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ, 
ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΧΑΡΣΙ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΠΟΡΙΑ, ΦΡΑΓΙΔΩΝ, Κ.Λ.Π.” και 
ςυγκεκριμζνα για τισ Ομάδεσ Γ (Μπλόκ πορείασ κίνηςησ οχημάτων 
– πρ/ςμοφ 1.178,00 Ε), Δ (Ατομικά βιβλιάρια απορίασ – πρ/ςμοφ 
192,20 Ε),  Ε (Βιβλία καθολικοφ εξόδων – πρ/ςμοφ 1.044,08 Ε), Ζ 
(Κάρτεσ παρουςίασ προςωπικοφ διπλήσ όψεωσ – πρ/ςμοφ 74,40 Ε), 
και Θ (Μπλοκ Δημοτικήσ Αςτυνομίασ – πρ/ςμοφ 27,28 Ε) β) 
Επανάληψη τησ εν λόγω προμήθειασ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, 
με την διαδικαςία τησ απϋ ευθείασ ανάθεςησ. 
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ϋEχοντασ υπόψθ: 
α) Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 «Οικονομικι Επιτροπι – Αρμοδιότθτεσ» (παρ. δ), του Ν. 

3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ» - ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεφχοσ Αϋ).  

β) Σισ διατάξεισ του άρκρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 “Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και 
Κοινοτιτων” 

γ) Σισ διατάξεισ του άρκρου 106 παρ. 1α του Ν. 4412/16 περί ματαίωςθσ διαγωνιςμοφ (όταν δεν 
ζχει κατατεκεί καμία οικονομικι προςφορά)                                                                                                           

δ) Σισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν4412/16 περί απϋ ευκείασ ανακζςεισ. 
ασ διαβιβάηω:  

1. Σθν αρικμ. 05/2017 (αρικμ. Πρωτ. 14053)  Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου, 
που αφορά τθν Προμικεια ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ, ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΧΑΡΣΙ, 
ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΠΟΡΙΑ, ΦΡΑΓΙΔΩΝ, Κ.Λ.Π, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 72.200,00€ (με το Φ.Π.Α. 
24%). 
2. Σθν με αρικμ. 243/9-5-2017 (ΑΔΑ: 71ΗΩΩ6Ν-ΔΑ2) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: α) 
Ζγκριςθ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, που αφορά τθν προμικεια “ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ, ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΧΑΡΣΙΟΤ,  ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΠΟΡΙΑ , ΦΡΑΓΙΔΩΝ , Κ.Λ.Π” του 
Διμου, απαραίτθτων  για τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του Διμου β) Ζγκριςθ υγκρότθςθσ Επιτροπισ 
για τθ Διενζργεια και Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του ςυνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, που αφορά ςτθν 
προμικεια “ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ, ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΧΑΡΣΙΟΤ,  ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ 
ΑΠΟΡΙΑ , ΦΡΑΓΙΔΩΝ , Κ.Λ.Π” του Διμου, απαραίτθτων για τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του Διμου γ) 
Ζγκριςθ τθσ αρίκμ. 5/2017 (αρίκμ. Πρωτ. 14053) Μελζτθσ και κακοριςμόσ των όρων διενζργειασ του 
ανωτζρω ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, δ) Ζγκριςθ  τθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ τθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ 
ποςοφ  72.200,00  ευρϊ (με το Φ.Π.Α.) για το 2017. 
3. Σθν με αρικμ. Πρωτ. 15778/15-5-2017 (ΑΔΑ: Ω9Η9Ω6Ν-9ΩΟ) Περίλθψθ Διακιρυξθσ του εν λόγω 
διαγωνιςμοφ. 
4. Σο από 29-5-2017 Πρακτικό - Γνωμοδότθςθ  τθσ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ  με το οποίο 
αποςφραγίςτθκαν τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των διαγωνιηομζνων ςτον εν λόγω διαγωνιςμό. 
5. Σθν με αρικμ. 289/6-6-2017  (ΑΔΑ: Ω9ΙΜΩ6Ν-ΚΩ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που το 
εγκρίνει. 
6. Σο από 23-06-2017 Πρακτικό – Γνωμοδότθςθ  τθσ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ  με το οποίο 
αποςφραγίςτθκαν οι Σεχνικζσ Προςφορζσ των διαγωνιηομζνων ςτον εν λόγω διαγωνιςμό. 
7. Σθν με αρικμ. 328/27-6-2017  (ΑΔΑ: ΨΙ88Ω6Ν-ΞΒ4) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που το 
εγκρίνει. 
8.Σο από 10/07/2017 Πρακτικό  – Γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα 
με το οποίο, αποςφραγίςτθκαν οι Οικονομικζσ προςφορζσ και αξιολογικθκαν για τα Σμιματα  Α,Β,Σ 
του παραπάνω διαγωνιςμοφ ενϊ για τισ ΟΜΑΔΕ  Γ , Δ, Ε, Η ΚΑΙ Θ  δεν δόκθκε καμία προςφορά και θ 
υπθρεςία μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ κα προβεί ςε περαιτζρω  διαδικαςίεσ για τθν ανάδειξθ  
προμθκευτι. 
9. Σθν με αρικμ. 365/18-7-2017  (ΑΔΑ: 7ΘΛΙΩ6Ν-ΞΧΟ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που το 
εγκρίνει.        

 Κατόπιν των ανωτζρω ςασ παρακαλϊ, να κζςετε το κζμα, υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, για να αποφαςίςετε: 

α) Ματαίωςθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για μζροσ τθσ προμικειασ “ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ, ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΧΑΡΣΙ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΠΟΡΙΑ, ΦΡΑΓΙΔΩΝ, Κ.Λ.Π.” και 
ςυγκεκριμζνα για τισ Ομάδεσ Γ (Μπλόκ πορείασ κίνθςθσ οχθμάτων – πρ/ςμοφ 1.178,00 Ε), Δ (Ατομικά 
βιβλιάρια απορίασ – πρ/ςμοφ 192,20 Ε),  Ε (Βιβλία κακολικοφ εξόδων – πρ/ςμοφ 1.044,08 Ε), Η (Κάρτεσ 
παρουςίασ προςωπικοφ διπλισ όψεωσ – πρ/ςμοφ 74,40 Ε), και Θ (Μπλοκ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ – 
πρ/ςμοφ 27,28 Ε). 
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β) Επανάλθψθ τθσ εν λόγω προμικειασ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, με τθν διαδικαςία τθσ απϋ 
ευκείασ ανάκεςθσ. 

 

τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.                                                      
 Θ 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) Tθ ματαίωςη του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για μζροσ τθσ προμικειασ “ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ, ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΧΑΡΣΙ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΠΟΡΙΑ, ΦΡΑΓΙΔΩΝ, Κ.Λ.Π.” και 

ςυγκεκριμζνα για τισ Ομάδεσ Γ (Μπλόκ πορείασ κίνθςθσ οχθμάτων – πρ/ςμοφ 1.178,00 Ε), Δ (Ατομικά 

βιβλιάρια απορίασ – πρ/ςμοφ 192,20 Ε),  Ε (Βιβλία κακολικοφ εξόδων – πρ/ςμοφ 1.044,08 Ε), Η (Κάρτεσ 

παρουςίασ προςωπικοφ διπλισ όψεωσ – πρ/ςμοφ 74,40 Ε), και Θ (Μπλοκ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ – 

πρ/ςμοφ 27,28 Ε). 

Β) Σθν επανάληψη τθσ εν λόγω προμικειασ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, όπωσ παραπάνω 

αναφζρονται,  με τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ.  

                                                                                                                               
                          Η ΠΡΟΕΔΡΟ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
                                                                                                   
                                                                                                                                 ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ  

 
 ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 
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