ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Αιγάλεω 13/09/2018
Αριθμ. πρωτ. 22180

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 36η
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
2. Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος
3. Ζάχαρης Ευθύμιος
4. Μαστραγγελή – Κοσμίδου Μαλάμω
5. Σαράντου Αναστάσιος
6. Γκίκας Ιωάννης
7. Δάγκα Παρασκευή
8. Δημομελέτης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Καραγιάννης Νικόλαος
2. Κατωπόδης Παναγιώτης
3. Κάντζος Ιωάννης
4. Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα

Καλείστε σε δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 18/09/2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
1. α) Εξωδικαστικός συμβιβασμός του Δήμου με την εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε»
β) Ανάθεση στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Μ. Βλαδίκα της σύνταξης του σχετικού
ιδιωτικού συμφωνητικού που αφορά στον περιορισμό απαίτησης της εταιρίας έναντι του Δήμου μας,
που προέκυψε από ανεξόφλητα τιμολόγια, στο ποσόν των 10.285,49 ευρώ και την παραίτησή της
από την διεκδίκηση της καταβολής τόκων υπερημερίας επί του ως άνω οφειλόμενου ποσού και
γ) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου προκειμένου να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό περί
εξωδικαστικού συμβιβασμού.
2. α) Έγκριση Συγκρότησης – Ορισμός Επιτροπής για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
β) Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 17/18321/16-07-2018 Μελέτης του
Τμήματος Μελετών & Αποθήκης Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00 ΕΥΡΩ με τον Φ.Π.Α.
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3. α) Ματαίωση μέρους του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια τροχαίου
μηχανολογικού εξοπλισμού για την Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου μας» λόγω
μη υποβολής προσφοράς για το τμήμα με συστ.αριθμ.43219 «Διαξονικό απορριμματοφόρο τύπου
πρέσας» και λόγω μη αποδεκτών προσφορών για τα υπόλοιπα τμήματα με συστ. αριθμ 42736
«Σάρωθρο αναρροφητικό 3-4 κ.μ», 43214 «Μικρό ανοιχτό διαξονικό φορτηγό με ανατρεπόμενη
καρότσα και γερανό με αρπάγη», 43216 «Όχημα καλαθοφόρο (τηλεσκοπικό και αρθρωτό)», της
αρίθμ. 13/ 24337/05-07-2017 Μελέτης του τμήματος Μελετών και Αποθήκης και
β) Επανάληψη της διενέργειας του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού των παραπάνω
τμημάτων με συστ. αριθμ 43219 «Διαξονικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας», 42736 «Σάρωθρο
αναρροφητικό 3-4 κ.μ», 43214 «Μικρό ανοιχτό διαξονικό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα και
γερανό με αρπάγη», 43216 «Όχημα καλαθοφόρο (τηλεσκοπικό και αρθρωτό)», με τροποποίηση των
όρων της διακήρυξης.
4. α) Έγκριση του από 05/09/2018 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια Μικροεργαλείων” για τις ανάγκες
των τεχνικών συνεργείων, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
24%, σύμφωνα με την αριθμ.33/2018 (αριθμ.πρωτ.13110/24-05-2018) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου για τα οποία έχουν υποβάλλει προσφορά.
β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια
Μικροεργαλείων” για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων, συνολικού προϋπολογισμού
15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφοράς αποκλειστικά μόνο με βάση την τιμή
5. Ανάθεση γνωμοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο, για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
αρ.14310/2018 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
6. Ανάθεση γνωμοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο, για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
αρ.14308/2018 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
7. Προμήθεια στολών και αναγκαίων ειδών για τον εξοπλισμό της Δημοτικής Αστυνομίας με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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