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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αιγάλεω: 08/12/2017 

              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αριθμ. πρωτ.: 41669 

              ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

 

               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 48
η
   

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Π Ρ Ο Σ  

ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΗΣ 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

   Καλείσθε σε δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00,                 

για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 
 

1. Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 2018 βάσει των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 

 

2. Ανάθεση γνωμοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου σχετικά με την αίτηση της εταιρείας με τον διακριτικό 
τίτλο: “ΑΟΥΤΟΠΟΪΝΤ Α.Ε.” και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δικηγορικών αμοιβών και εξόδων 

 

3. Ανάθεση στους πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου δικαστικών υποθέσεων  
 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δικηγορικών αμοιβών  
 

5. α) Έγκριση του από 04/12/2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του 
Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ)”, συνολικού προϋπολογισμού 6.012,80€ (με 
Φ.Π.Α.24%), σύμφωνα με την αριθμ.18/2017 (αριθμ.πρωτ.21240/13-06-2017) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου για τα οποία έχουν υποβάλλει προσφορά β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  (ΧΡΩΜΑΤΑ)”,  συνολικού προϋπολογισμού 6.012,80€ (με το ΦΠΑ 24%), με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής 

 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.978,80€ για την απόδοση της αναλογούσας κοινοτικής συνδρομής 
στους εταίρους του έργου με τίτλο: «Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees          (Q-SER)» και κωδικό 
αριθμό «2017‐1‐EL01‐KA204‐036335» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, δράση KA2 «Στρατηγικές 
συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων» 

 

7. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης στους αναδόχους: α) Η με  αριθμ. 076/706161-7/7-3-2017  της 
Εθνικής Τράπεζας ποσού 456,38 ΕΥΡΩ, που αφορά την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθμ. 7942/13/3/2017 σύμβασης 
με τίτλο: «προμήθεια υλικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος», συνολικής αξίας 11.318,32€ (με το Φ.Π.Α.24% ), της 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΤΗ ΕΠΕ»,  με έδρα τον Δήμο Αγίου Δημητρίου  Αττικής, Σάμου 14 & Μενελάου 175, 
ΑΦΜ 095600469, 
β) Η με  αριθμ. 8002035762/3-8-2017 της EUROBANK (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ποσού 408,70 ΕΥΡΩ, που αφορά την καλή 
εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθμ. 7942/13/3/2017 σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών” στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο: “Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτηρίων, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και 
λοιπόν Δημοτικών Κτηρίων” της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων,   συνολικής αξίας 
10.173,70 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%. στην Εταιρεία με την επωνυμία: “ΑΦΟΙ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ - 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -  ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΣΙΔΕΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ” με δ.τ. “ ΑΦΟΙ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.” 

και Α.Φ.Μ.: 084050333, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Π. ΚΑΒΑΛΑΣ 120 ΑΙΓΑΛΕΩ  ΤΚ 12242, τηλ: 210-59.81.878 

               ΤΑΚΤΙΚΑ          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

1. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος 1. Καραγιάννης Νικόλαος 

2. Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος   2. Κατωπόδης Παναγιώτης 

3. Ζάχαρης Ευθύμιος 3. Κάντζος Ιωάννης 

4. Μαστραγγελή – Κοσμίδου Μαλάμω 4. Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα 

5. Σαράντου Αναστάσιος  

6. Γκίκας Ιωάννης  

7. Δάγκα Παρασκευή   

8. Δημομελέτης Ιωάννης  
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8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000€ για την εκτέλεση εργασίας: «Δαπάνες για αποφράξεις 
Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου 2017» 

 

9. Κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια πλακών πεζοδρομίων-κρασπέδων 
κ.λ.π” συνολικού προϋπολογισμού 41.535,64€ (με το ΦΠΑ 24%) στην  επιχείρηση «Αφοι ΒΟΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε» 

 

10. Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 46.000,00€ για την καταβολή αποζημίωσης για την μη χορήγηση 
γάλακτος σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου 

 

11. Άσκηση ενδίκου μέσου ή μη σχετικά με την αριθμ.1529/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(διαδικασία εργατικών διαφορών) 

 

12. Κατακύρωση ή μη των πρακτικών της Φανερής, Προφορικής & Πλειοδοτικής επαναληπτικής  δημοπρασίας της 
6ης/12/2017, για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί  της Ιεράς Οδού 198-200 

 

13.  Σύνταξη και επίδοση εξώδικης απάντησης στην από 02-11-2017 εξώδικη αίτηση ανάκλησης αναστολής κοινωνικού 
εισοδήματος αλληλεγγύης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δικηγορικών αμοιβών και εξόδων 

 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.570,00€ για επισκευή του φορτηγού διαξονικού (αρπάγη) με 
αρ.κυκλ.ΚΗΟ4877 

 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.580,00€ για επισκευή των οχημάτων με αρ.κυκλ.ΜΕ42644 

 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.820,00€ για επισκευή του φορτηγού τριαξονικού (αρπάγη) με αρ.κυκλ. 
ΚΗΟ4878 

 

17.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.820,00€ για επισκευή των οχημάτων με αρ.κυκλ. ΚΗΟ4878, ΚΗΟ5118, 
ΚΗΟ5127 και ΚΗΟ4877 

 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.060,00€ για επισκευή του απορριμματοφόρου με αρ.κυκλ.ΚΗΟ5199 

 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 610,00€ για επισκευή του JCB φορτωτή με αρ.κυκλ.ΜΕ42644 

 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.100,00€ για επισκευή των οχημάτων με αρ.κυκλ. ΜΕ86790, ΜΕ111846 

 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00€ για την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης της με αριθμ. πρωτ. 
41546/8-12-2017 πρόσκλησης του Δήμου (Α.Π. : 41635/8-12-2017) 

 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 180,00€ για την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης περίληψης απόφασης 
368/2017 Δ.Σ. Αιγάλεω (Α.Π. : 41634/8-12-2017) 

 

23. Παράταση καταληκτικής ώρας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγάλεω, λόγω τεχνικού προβλήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 

 

24. Έγκριση Δαπάνης & Διάθεση πίστωσης για την εργασία: «Έλεγχος από Ορκωτό Λογιστή του Ισολογισμού οικονομικού 
έτους 2017» 

 

25. Έγκριση πρακτικού διενέργειας άγονου Διαγωνισμού για τις: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ», έγκριση επανάληψής του και καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής και έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευσή του 

 

 

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
           

    ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ                                                                     

                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
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