
                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               της 28-2-2017
  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Αριθμ.Απόφασης: 108
  Θ Ε Μ Α : Κατακύρωση  του  Συνοπτικού  διαγωνισμού

της  προμήθειας  με  τίτλο  “Προμήθεια
ηλεκτρολογικού  υλικού  2016”,   συνολικού
προϋπολογισμού  50.000,00 € (με τον ΦΠΑ
24%)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 09/2017 συνεδριάσεως της 
                Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω

    Στο  Αιγάλεω και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα σήμερα την 28/2/2017,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  13.00  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση,  κατόπιν  της αριθμ.  πρωτ.
6353/24-2-2017 έγγραφης  πρόσκλησης  της  Προέδρου  αυτής,  η  οποία  δόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και στη συνέχεια  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) ήτοι:

 Παρόντες Απόντες 

1. Γιάννα Χριστόγλου, Αντιδήμαρχος,
    Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 2. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (τακτικός)
3. Στυλιανός Βασιλειάδης (τακτικός)
4. Κωνσταντίνος Χατζηκώστας (αναπληρωματικός)
5. Ευάγγελος Φίλιππας (τακτικός)
6. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου (τακτική)
7. Ιωάννης Γκίκας (τακτικός)
8. Ιωάννης Δημομελέτης (τακτικός)

1. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (τακτικός)
2.Παρακευή Δάγκα (τακτική)

    
    

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

Στο 6  ο   θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Χριστόγλου, Αντιδήμαρχος,
θέτει υπόψη της το αριθ. Πρωτ. 6054/23-2-2017  έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Παπαδιά Γ.,  το
οποίο έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση του  Συνοπτικού  διαγωνισμού  της  προμήθειας  με  τίτλο  “Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού 2016”,  συνολικού προϋπολογισμού  50.000,00 € (με τον ΦΠΑ 24%)

  A.  Σας διαβιβάζω: 

1. Την με Α.Μ. 66/2016 και αρίθμ.  Πρωτ. 36152/15-11-2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών
που αφορά  στην προμήθεια  με τίτλο  “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016” ,  συνολικού
προϋπολογισμού  50.000,00 € (με το ΦΠΑ 24%).
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2. Την  αριθμ.  Πρωτ.:37639/29-11-2016  περίληψη  διακήρυξης  Πρόχειρου  Διαγωνισμού,  για  την
ανωτέρω προμήθεια.

3. Το  από  15/12/2016,  Πρακτικό  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  το  οποίο,  φαίνονται  οι
συμμετέχοντες στο Συνοπτικό διαγωνισμό. 
Στην ίδια συνεδρίαση αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών και οι φάκελοι τεχνικών 
προσφορών των συμμετεχόντων, και αποκλείστηκαν οι προσφορές που δεν ήταν σύμφωνες με 
τους όρους  της  διακήρυξης και τις διατάξεις του Ν.4412/16. Ακολούθως, στην ίδια συνεδρίαση 
ανοίχτηκε  και  η  οικονομική  προσφορά  της  εταιρείας  που  έγινε  δεκτή  η  προσφορά  της  και  
αναγγέλθηκαν οι προσφερόμενες τιμές.  

4. Το από  19/1/2017,  Πρακτικό  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με  το  οποίο ανοίχτηκαν  οι  οικονομικές
προσφορές των συμμετεχόντων και αναγγέλθηκαν οι προσφερόμενες τιμές και προκύπτει ότι την
συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, κατέθεσε η ατομική επιχείρηση
του Ρουμελιώτη Αθ. Θεόδωρου, με δαπάνη προ ΦΠΑ 25.541,40 €. Η συνολική δαπάνη με τον
ΦΠΑ 24% γίνεται 31.671,33  €.

5. Το από 22-2-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο, ο έλεγχος των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (που προσκομίστηκαν και κατατέθηκαν με αρ. Πρωτ. 5770/21-2-
2017, ήτοι έγκαιρα από τον Προσωρινό Ανάδοχο της προμήθειας, μετά την με αρ. Πρωτ. 5477/20-
2-2017  ειδοποίησή  μας  που  του  κοινοποιήθηκε  στις  20/2/2017,  όπως  προκύπτει  από  το
αποδεικτικό αποστολής),  απέβη θετικός.  

Β.  Έχοντας υπόψη : 

1. Την με αριθμ.  472/22-11-2016 (ΑΔΑ: 76Χ4Ω6Ν-ΔΙΗ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια με την διαδικασία Συνοπτικού διαγωνισμού, η δαπάνη & διάθεση
πίστωσης  συνολικού  ποσού  50.000,00  Ευρώ,  σε  βάρος  του  Κ.Α  30.6661.002  με  τίτλο:
“Προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού  2016”,  εγκρίθηκε  η  μελέτη,  καταρτίστηκαν  οι  όροι  και
συντάχτηκε  η Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού,  και  ορίστηκε  Επιτροπή Διενέργειας  και
Αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού.

2. Την με αριθμ. 534/27-12-2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Φ3ΖΩ6Ν-Ξ41), πού
αφορά στην έγκριση του από 15/12/2016 Πρακτικού επιτροπής (άνοιγμα φακέλων δικαιολογητικών
και φακέλων τεχνικών στοιχείων),  για την  “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016”  συνολικού
προϋπολογισμού 50.000,00 € (με το ΦΠΑ 24%), να λάβετε γνώση ως συμμετέχοντες, σύμφωνα με
το άρθρο 100   παρ  4 του Ν.4412/2016.

3. Την αριθμ.  40/31-1-2017 (ΑΔΑ:7ΚΧΦΩ6Ν-ΑΥΗ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία  Αναδεικνύεται  ως  προσωρινός  ανάδοχος  του  συνοπτικού  διαγωνισμού,  η  ατομική
επιχείρηση του κου   Ρουμελιώτη Αθ. Θεόδωρου.

Γ.   Κατόπιν των ανωτέρω 
  σας παρακαλώ, να θέσετε το θέμα, υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για να αποφασίσει
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 127 παρ.2 κ΄221 παρ.11α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) περί
Δημόσιων  Συμβάσεων έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών,  του  Ν.  3463/2006  «Κύρωση του  Κώδικα
Δήμων και  Κοινοτήτων»,  (ΦΕΚ 114/Β΄/8-6-2006)  – Κ.Κ.Δ.Κ.,  του  άρθρου 72 του Ν.  3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  (Φ.Ε.Κ.  87/7-6-2010,  Τεύχος  Α΄),  την
κατακύρωση  του  Συνοπτικού  διαγωνισμού  της  προμήθειας  με  τίτλο   “Προμήθεια  ηλεκτρολογικού
υλικού  2016” στην  ατομική  επιχείρηση  του  κου  Ρουμελιώτη  Αθ.  Θεόδωρου,  έναντι  του  ποσού
31.671,33 ευρώ ( με το Φ.Π.Α 24%).         

  
Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και

έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του από 22/2/2017 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
“Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016”,  συνολικού προϋπολογισμού  50.000,00 € (με τον
ΦΠΑ 24%).

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο  “Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού 2016” στην ατομική επιχείρηση του κου  Ρουμελιώτη Αθ. Θεόδωρου,
έναντι του ποσού 31.671,33 ευρώ ( με το Φ.Π.Α 24%).     

    

                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ
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