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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αιγάλεω: 16/02/2018 

              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αριθμ. πρωτ.:  3847 

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

                 

              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 7η
   

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Π Ρ Ο Σ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΗΣ 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

    

     Καλείστε σε δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 20/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για να 
συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 

1. Ανάθεση  δικαστικής υπόθεσης  σε  πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου και έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης δικηγορικών αμοιβών και εξόδων 

2. Έγκριση α) εξώδικου συμβιβασμού με την κα Λαγούλη για την προσκύρωση που αναφέρεται στην 1/16 Πράξη 
Προσκύρωσης του Δήμου Αιγάλεω και β) του από 30-11-2017 πρακτικού της επιτροπής καθορισμού τιμήματος 
εκποιούμενων κοινοτικών και δημοτικών ακινήτων. 

3. α) Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ) β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης ποσού  129.584,00  € (με το ΦΠΑ) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 γ)  Έγκριση δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00  ευρώ, για τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης,  του εν λόγω διαγωνισμού 
δ) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2018 μελέτης με  αριθμό  πρωτ.: 2579/2-2-2-18 και καθορισμός  των όρων της 
διακήρυξης του Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΙΔΗ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ).   

4. α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 4/3682/15.02.2018 μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής 
βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος 
στο Δήμο Αιγάλεω»  (β) Καθορισμός των όρων διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά 
στην «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο 
πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω» (γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
167.152,00 € (με το Φ.Π.Α. 24%) που αφορά στη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής 
βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος 
στο Δήμο Αιγάλεω» (δ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € (με το Φ.Π.Α. 24%) που 
αφορά στα έξοδα δημοσίευσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής 
βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος 
στο Δήμο Αιγάλεω» (ε) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών 
απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω».   

5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για α) αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων (συνεχιζόμενο) και 
β) προμήθεια συνθετικών ηχοπετασμάτων (συνεχιζόμενο)  

               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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6. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για κάλυψη δαπάνης μεταφόρτωσης και επεξεργασίας 
στερεών απόβλητων για χρήση του ΣΜΑ Σχιστού έτους 2018. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.300,00 € που αφορά δαπάνες συμμετοχής του Δήμου Αιγάλεω 
ως μέλος στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων –Προαγωγής Υγείας. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.400,00 €, για  «Επισκευή των απορριμματοφόρων  με αρ. κυκλ.  
ΚΗΟ 5095 – ΚΗΟ 4968» 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 560,00 Ευρώ, για «Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 
4606» 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 Ευρώ, για  «Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 
4821» 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.050,00 €, για  «Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 
4969» 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.350,00 €, για  «Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 
5095» 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.830,00 €, για  «Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 
5031» 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.700,00 €, για  «Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 
4969» 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 900,00 €, για  «Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλ.  ΟΟΗ 484» 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για  «Επισκευή των οχημάτων με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 
5095 – ΚΗΟ 4968». 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.420,00 €, για  «Επισκευή των οχημάτων με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 
5114 – ΚΗΟ 5115». 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.220,00 €, για  «Επισκευή των οχημάτων με αρ. κυκλ.  ΚΗΙ 
8722» 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.100,00 €, για  «Επισκευή των οχημάτων με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 
5029 – ΚΗΟ5150». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.300,00 €, για συντήρηση  φωτοτυπικών μηχανημάτων του 
Δήμου. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.995,20 €, για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) 
κλιματιστικών ψύξης-θέρμανσης (δαπέδου) στο κλειστό γυμναστήριο «Στ. Βενέτης». 

22. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση ντουλαπιών κουζίνας, με νεροχύτες, 
για τους βοηθητικούς χώρους του πρώην 6ου Δ.Σ 

23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, συνεχιζόμενων έργων και μελετών για το Οικονομικό Έτος 2018 

24. Κατακύρωση σύμβασης στον ΕΔΕ ΜΑΛΛΙΑΚΟ Γ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ »  

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.550,00  ΕΥΡΩ που αφορά στην  απ’ ευθείας ανάθεση για: 

Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών σε γραφεία των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης   

26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και καταβολή ποσού 8.993,18 € (7.362,86 ευρώ κεφάλαιο + 1.630,32 ευρώ 
τόκοι) κατ’ εφαρμογήν της με αριθμ.5570/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο 
Μονομελές).              

27. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για  Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει 
(συνεχιζόμενο). 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου 
Αιγάλεω 2017» (συνεχιζόμενο)  

 

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
           

                                               ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ                                                                     

                                       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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