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Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων 
αποβλήτων β) της αρ. 193/2021 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) της 
προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων 
αποβλήτων δ) της συγκρότησης της επιτροπής προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Κ. Πρόεδρε,       

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 
έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων αποβλήτων β) της αρ. 
193/2021 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) της προσφυγής στην διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 
4412/2016 των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων αποβλήτων δ) της συγκρότησης της 
επιτροπής προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) 

2) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3) την διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 περιπτ. ιδ του Ν. 4623/2019 η οποία ορίζει ότι «Η οικονομική 

επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση», η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται αρμόδια και στις εξαιρετικά 

31ο ΘΕΜΑ 



 

 

επείγουσες περιπτώσεις, όπως εν προκειμένω, να αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

4)       το αρ. 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 117 του Ν. 4674/2020, σύμφωνα με το 

οποίο: «Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 

υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφ’ όσον 

οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το 

αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται» 

5) την με αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την 

οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των 

πρόσφατων πυρκαγιών του Αυγούστου 2021. 

6) το από 13-12-2021 mail του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης 

Απορριμμάτων με το οποίο ζητείται η ένταξη της εν λόγω ανάθεσης στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση βάσει της παραγράφου 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 λόγω της κήρυξης του Δήμου μας 

σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης  

7) το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην αποκομιδή σύμμεικτων αποβλήτων και στον 

καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τα διαθέσιμα οχήματα-μηχανήματα έργου δεν επαρκούν για 

την άμεση κάλυψη του συνόλου των αποβλήτων. Επιπλέον, τα ανωτέρω οχήματα-μηχανήματα έργου  

παρουσιάζουν συχνότατες βλάβες λόγω παλαιότητας και υπερχρήσης με αποτέλεσμα να καθυστερούν ή να 

αναβάλλονται προγραμματισμένες εργασίες, ώστε να καθίσταται επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός από τα 

σύμμεικτα απόβλητα για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας καθώς και αποτροπής εμφάνισης 

πλυμμηρικών φαινομένων εν’ όψει χειμερινής περιόδου  

8) την αρ. 193/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες μεταφοράς και διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου 
Αχαρνών τα οποία αποτελούνται από ποικίλα υλικά όπως παλαιά έπιπλα, στρώματα, ποσότητες κλαδεμάτων 
και μπάζα-χώματα. Τα απόβλητα αυτά σε συνέχεια διαλογής τους μπορούν να αποτραπούν από την ταφή μέσω 
της αξιοποίησης του κατάλληλα επεξεργασμένου κλάσματος, ενώ οι προσμίξεις (πέτρες & χώματα) να 
οδηγηθούν σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. 

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας για τη μεταφορά και διαχείριση σύμμεικτων αποβλήτων 
από διάφορα σημεία του Δήμου Αχαρνών και έχει στόχο την ανάκτηση των αξιοποιήσιμων κλασμάτων των 
αποβλήτων και την απομείωση του όγκου των αποβλήτων που τελικά προωθούνται για υγειονομική ταφή σε 
ΧΥΤΑ. 

Δια της ως άνω παρεχόμενης υπηρεσίας ο Δήμος Αχαρνών θα εισφέρει κατά το μέρος που του αναλογεί στην 
επίτευξη των τιθέμενων στόχων για την ανακύκλωση.  



 

 

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η επιλογή οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την μεταφορά, 
διαχείριση, και ανάκτηση των σύμμεικτων αποβλήτων, με στόχο την μείωση των ποσοτήτων των 
απορριμμάτων που τελικά καταλήγουν σε υγειονομική ταφή, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 

Αναλυτικότερα: 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς των αποβλήτων από τους προαναφερόμενους χώρους και της διαλογής για τυχόν ανάκτηση υλικών, 
έως και την τελική διάθεση αυτού. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανώτερων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 43.407,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
(53.824,68 ευρώ με ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών από τον ΚΑ 20-
6142.010 «Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων Δ.Κ Αχαρνών» του προϋπολογισμού 
του έτους 2021. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας με την οποία ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, βασική 
προτεραιότητα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών αλλά και των πλυμμηρικών φαινομένων που πιθανόν να 
προκύψουν μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον Δήμο εν’ όψει χειμερινής περιόδου, 
ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
δημοτών. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών 

απορριμμάτων 
 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(ευρώ) 

Δαπάνη 
(ευρώ) 

1 Υπηρεσίες αποκομιδής και 
μεταφοράς σύμμεικτων 
αποβλήτων 

τόνος (tn) 

954 45,50 43.407,00 

Σύνολο 43.407,00 

Φ.Π.Α. 24% 10.417,68 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 53.824,68 

 



 

 

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ                 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ        
          ΤΕ    ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                  ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο. 

Περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, θα 
διέπουν τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου Αχαρνών. 
Είναι αναγκαία η επιλογή οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την αποκομιδή και επεξεργασία μέρους των 
σύμμεικτων ΑΣΑ που σήμερα οδηγείται στον ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), με στόχο 
την μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή. 

Άρθρο 2ο: Τεχνικές προδιαγραφές 

Συλλογή - Μεταφορά των Απορριμμάτων 

Τα υλικά αποτελούνται κυρίως από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως ογκώδη ανάμικτα με πέτρες, 
χώματα, μπάζα και τυχόν άλλα υλικά. 

Η επεξεργασία των υλικών γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα ή/και 
συνεργατών αυτού. 

Η φόρτωση και μεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών αυτού θα 
γίνεται με προσωπικό και οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα έργου, λειοτεμαχιστής κλπ.) του οικονομικού 
φορέα. Τα οχήματα θα εισέρχονται στη μονάδα ανακύκλωσης-ανάκτησης του οικονομικού φορέα ή/και 
συνεργατών αυτού, όπου θα ζυγίζεται το κάθε όχημα και θα οδηγείται σε κατάλληλο χώρο προσωρινής 
αποθήκευσης. 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία (ενδεικτικά: 
απομετάλλωση/αποπέτρωση/κοπή/θρυμματισμό/λειοτεμαχισμό) και την τελική διάθεση των επεξεργασμένων 
υλικών που περιέχονται στο ρεύμα των ανάμεικτων κλαδεμάτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες (πχ. 
ενεργειακής αξιοποίησης), είτε απ'ευθείας είτε μέσω αδειοδοτημένων προς τούτο συνεργατών του. Τα υλικά 
αυτά εκτρέπονται κατ' αυτό τον τρόπο από την ταφή. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω τελική διάθεση 
περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα και στο προϋπολογισμένο με το παρόν ποσό. 

O οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να αποτυπώσει τη διακίνηση των αποβλήτων που παραλαμβάνει 
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να ενημερώσει σχετικά το Δήμο. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να 
συντάξει το Ισοζύγιο Μάζας των αποβλήτων αυτών από την παραλαβή τους έως και την τελική διάθεσή τους. 

 



 

Ο οικονομικός φορέας και οι συνεργάτες του πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις) ώστε να παρέχουν την υπηρεσία που περιγράφεται στο παρόν. 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει τη μεταφορά των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του με οχήματα, τα 
οποία θα διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυση των αποβλήτων 
στους δρόμους. 

Άρθρο 3ο: Συμπληρωματικά στοιχεία 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει: 

1) Να αποδεικνύει την ικανότητα των σύννομων τελικών αποδεκτών παραγωγής και διάθεσης  εναλλακτικού 
καυσίμου προς ενεργειακή αξιοποίηση, οι οποίοι θα διαθέτουν την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια και θα 
διαθέτουν στην εγκατάστασή τους γεφυροπλάστιγγα με πιστοποιητικό διακρίβωσης από εγκεκριμένο 
οργανισμό κατά ΕΣΥΔ ή/και σε τελικό αποδέκτη ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, ο οποίος θα διαθέτει την 
προβλεπόμενη από το νόμο άδεια  

2) Να είναι εγγεγραμμένος και καταχωρημένος στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 

του Ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 

43942/4026/2016 (Β' 2992) όπως ισχύει. 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ                 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ        
          ΤΕ    ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                  ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής. 

Το τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους της συμβάσεως, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκομιδής, 
μεταφοράς και διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου Αχαρνών. 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 



 

> Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

> Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

> Του Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

> Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

> Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

> Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

> Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

> Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

> Του Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

> Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", 

> Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

> Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

> Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

> Του Ν.3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα ''Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005'', καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός 
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες" 

> Του Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

> Του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

> Του Ν.2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", 

> Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία", 

> Του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

> Του Π.Δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 
της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 



 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

> Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

> Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει 
μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

> Του Ν. 4497/2016 (Α' 171) Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)» 
> Του Ν.4555/18 « Πρόγραμμα Κλεισθένη » 
> Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 

διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της υπηρεσίας 

3.1 Η δαπάνη των εργασιών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 53.824,68 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2021. 

3.3 Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Άρθρο 4ο: Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση παροχή υπηρεσίας, είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω: 

> Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές. 
> Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
> Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. 

Άρθρο 5ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης. 

5.1 Το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας 
στον οικονομικό φορέα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

5.2 Στον οικονομικό φορέα που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται ιδιοχείρως 
πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 6ο: Υπογραφή σύμβασης 

6.1 Ο οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 



 

6.2 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο κεντρικό 
ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων και διαρκεί έως την 3η Φεβρουαρίου 2022 ή νωρίτερα 
μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

Άρθρο 7ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης. 

7.1. Το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της 
υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

7.2. Στον οικονομικό φορέα που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται ιδιοχείρως 
πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 8ο: Παραλαβή της υπηρεσίας - επίβλεψη 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 221 (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 48 του 
άρθρου 22 του Ν. 4441/16 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο οικονομικός φορέας (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016). Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων. 

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Για τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδώσει στην υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τα σχετικά παραστατικά (ζυγολόγια). 

Άρθρο: 9ο Πληρωμές οικονομικού φορέα 

9.1 Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας των 
υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

9.2 Όλες οι πληρωμές του οικονομικού φορέα υπόκεινται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη, δασμούς, 
και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ. κατά τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

9.3 Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων" και σύμφωνα με τη 
διαδικασία παραλαβής και με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των αντιστοίχων 
απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

9.4 Λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του οικονομικού φορέα είναι τα εξής: 

α. Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών. 



 

β. Εξοφλητική απόδειξη του οικονομικού φορέα, εάν το παραστατικό είναι τιμολόγιο και δεν φέρει τη ένδειξη 
ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ. 

γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 

δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

9.5 Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

9.6 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις. 

9.7 Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από ίδιους πόρους. 
Άρθρο 10°: Αθέτηση όρων συμφωνίας 

Η από μέρους του οικονομικού φορέα αθέτηση όρου της παρούσης διακήρυξης και της υπογραφείσας 
σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να 
επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρ. 206 κι επομ.). 

Άρθρο 11ο: Σταθερότητα τιμής 

Η τιμή θα είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 

Άρθρο 12ο: Ανωτέρα βία 

Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. 
Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα 
περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη 
σύμβαση που του ανατέθηκε. 

Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Αχαρνών και οικονομικού φορέα, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 14ο: Υποχρεώσεις Οικονομικού Φορέα 

14.1  Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίσει στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία όπως προβλέπεται απ' 
τον νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών αυτοί θα πρέπει 
να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας. 

14.2  Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο να αναγράφεται ότι η 
ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 
περίπτωση ζημίας, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως (Ν. 4685/2020) 

14.3  Ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των 
εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 

14.4  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος, σε τακτική τριμηνιαία βάση, πρέπει να αποδεικνύει τη 
διάθεση σε σύννομο τελικό αποδέκτη του παραγόμενου εναλλακτικού καυσίμου, προσκομίζοντας στην 
υπηρεσία σχετική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται και η σχετική ποσότητα. 



 

14.5  Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 
προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του οικονομικού φορέα, να λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

14.6  Ο οικονομικός φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί 
συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται απ' αυτόν. Ο 
Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα 
και επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός αν η ζημία ή βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα 
του Δήμου, των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

14.7  O οικονομικός φορέας ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην μη λήψη 
των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 

14.8  Ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το απασχολούμενο 
εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό. 

14.9  Εάν οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει ο οικονομικός φορέας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποκαταστήσει ή 
βελτιώσει αυτές στο χρόνο που θα ορίσει ο Δήμος. 

14.10 Οι οδηγοί - χειριστές να είναι ικανοί και έμπειροι και να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια οδηγού-
χειριστή, λίστα των οποίων θα κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση που 
κριθούν ακατάλληλοι, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους.  

14.11 Τα οχήματα-μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας, λίστα των οποίων θα 
κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα, θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες 
κυκλοφορίας σε ισχύ, να έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσεως, να είναι νόμιμα ασφαλισμένα και ΚΤΕΟ.  

14.12   Οι δαπάνες λειτουργίας των οχημάτων-μηχανημάτων έργου και του λειοτεμαχιστή κλαδεμάτων όπως 
οδηγοί, χειριστές, καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π. βαραίνουν τον οικονομικό φορέα. 

14.13. Το κόστος επισκευής & συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου και του λειοτεμαχιστή 
κλαδεμάτων, από οποιαδήποτε αιτία προκύψει κατά την διάρκεια της συμβάσεως, βαρύνουν τον οικονομικό 
φορέα. 

14.14 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τα μέσα ατομικής προστασίας κατά 
την ώρα εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

14.15 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και 
διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη 
υπηρεσία για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του 
οικονομικού φορέα, επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο.  

14.16 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες όπως 
ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια των εργασιών. 

14.17 Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου η οποία θα 
ορίσει υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου. 

14.18 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον 
προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ' αυτήν σχετικών 
οδηγιών. 

14.19 Απαγορεύεται η απόρριψη των αποβλήτων του Δήμου που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο αυτής της 



 

μελέτης σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής ή η ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί κάτι από τα παραπάνω ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος. 

14.20 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στα άρθρα του 
συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ                 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ        
          ΤΕ    ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                  ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ιθθ 

 
ιθθ 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών 
αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων αποβλήτων β) της αρ. 193/2021 σχετικής μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 των υπηρεσιών 

αποκομιδής και μεταφοράς σύμμικτων αποβλήτων. 

Σε περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω προτείνουμε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 
επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, 

ως εξής: 

                                                                           Τακτικά Μέλη 

Α. 
Α. Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα 

1. Παππούς Σπυρίδων Πρόεδρος 

2. Σπανέα Χρυσάνθη Μέλος 
3. Κατάρας Ιωάννης Μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Α. 
Α. Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα 

1. Γκλέκας Χρήστος ως Πρόεδρος 
2. Ηλιάδης Γεώργιος ως μέλος 
3. Χειλετζάρης Ιωάννης ως μέλος 

          
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 

                  Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορριμμάτων 
 
 
 
                                                                                                Ευστάθιος Τοπαλίδης 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                             
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής παιδικής χαράς στον 1ο  
Παιδικό Σταθμό Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβαση δωρεάς». 

 
             Kύριε Πρόεδρε, 
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 
4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197). 

2. Την πρόταση δωρεάς από  την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ  
για την κατασκευή παιδικής χαράς  στον προαύλιο χώρο του  1ου Παιδικού Σταθμού Αχαρνών επί 
της  οδού   Αγίας Τριάδος 39 Κεντρικό Μενίδι 

Παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης  και συγκεκριμένα: 

 H ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ με την υπ. αρ. 55330/ 1-12-2021 
επιστολή της προς το Δήμο Αχαρνών, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αναλάβει με ίδια έξοδα την 
κατασκευή παιδικής  χαράς στον προαύλιο χώρο του 1ου Παιδικού Σταθμού Αχαρνών . 

           Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι οι οποιεσδήποτε αμοιβές στους εργολήπτες που θα επιλεγούν 
για το έργο θα καταβληθούν από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.  Τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων από την 
πραγματοποίηση της εν λόγω δωρεάς θα βαρύνει αποκλειστικά το δωρεοδόχο. Για την παραπάνω 
εργασία θα υπογραφεί σύμβαση δωρεάς με συγκεκριμένο κόστος προκειμένου να ληφθεί  απαλλαγή 
Φ.Π.Α 

 

 

 

Συνημμένα: 
 Η με από 16-11-2021 επιστολή της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Τηλ.:  213 20725338  
e-mail: mnanou@acharnes.gr  

 
 
 
 
 
 
 
 

Προς: 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπύρο 
Βρεττό 
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Σχέδιο 

Η Προϊστάμενη 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 
 

Μαριάννα Νανου 

 Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 

 
 
 

Χρύσανθος Κόνταρης 
Ημ/νία:  Ημ/νία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                     Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 15 Δεκεμβρίου  2021                        

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1770/26-11-2021  αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔΑ:9ΦΧΘΩΨ8-Π3Δ)            

       σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων παραρτημάτων 

αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ. 124/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει επιλεγεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων  

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών 

συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 
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ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση αυτή 

οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.:1770/14-12-2021  απόφαση Δημάρχου (αρ πρωτ: 61036/14-12-2021  και 

ΑΔΑ:9ΦΧΘΩΨ8-Π3Δ), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερθείσες  διατάξεις.                                                                

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 1770/14-12-2021 

αποφάσεως Δημάρχου δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Αχαρνών ο           κ. 

Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096 για τη  σύνταξη και κατάθεση 

υπομνήματος,  εντός της προβλεπόμενης  προθεσμίας,  μετά παραστάσεως  ενώπιον του 11ου  

Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών όταν ορισθεί από τον Πρόεδρο του εν λόγω 

δικαστηρίου,    επί της από 9-12-2021 και  με Αριθμό Εισαγωγής ΑΝ:659/10-12-2021 αίτησης 

αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία << ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ >> κατά α) του 

Ελληνικού Δημοσίου β)  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Αχαρνών  και γ) της υπ΄αριθμ.: 54552/18 

πράξης δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,  και ορίσθηκε αμοιβή του 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω πράξη, το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων ( 134,00 ) 

ευρώ πλέον αναλογούντος   Φ.Π.Α 24%  σύμφωνα  με τον πίνακα αμοιβών  του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών   

 

 

                   Η Προϊσταμένη                                            Η Νομική Σύμβουλος 
 
                                        
               Γεωργία Χ. Μπούσγου                                      Δήμητρα Ε. Καψιώτη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        
                       Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 
Τηλ. :   2132072460,461,462 
e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
       
                  Αχαρνές, 14 Δεκεμβρίου   2021                         

 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ( άρθρο 3 του ν. 4623/2019 ) 

3) Την υπ΄ αριθμ. 124/37358/01-09-2019  απόφαση του Δ.Σ.   περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

4) Την  υπ΄αριθμ.: 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

5) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει επιλεγεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

6) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων. 

7) Την  υπ΄αριθμ.: 2237/2019   απόφαση του Εφετείου  Αθηνών η οποία διατάσει τη  διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης για την επίδικη  διαφορά μεταξύ της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής 

Εταιρείας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» κατόπιν της από 18-08-2011 και με 

ΓΑΓ/ΕΑΚ: 145445/8333/2011 αγωγής της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  και 

του εναγόμενου  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών καθώς και του διορισμού δύο 

πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια αυτής.  

8) Την από 18/11/2021 αίτηση   του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών »    ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου  Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 9129/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 958/2021  δια της  πληρεξουσίας   δικηγόρου του κας Αντωνίας Δημητρακοπούλου  
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κατά  της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» περί 

αντικατάστασης ενός εκ των   διορισθέντων πραγματογνωμόνων δια της αναφερόμενης ανωτέρω   

αποφάσεως ( στοιχ.7)    ,  μετά από τη ρητή και έγγραφη άρνηση του διορισμού του. 

9) Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκ μέρους της Οικονομικής  Επιτροπής για την έγκριση 

αναδρομικά:   α) της άσκησης του ενδίκου μέσου της από 18-11-2021   με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης : 9129/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 958/2021  αίτησης  του Δήμου Αχαρνών  

ενώπιον του  Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά  της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την 

επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» και  β) του  διορισμού της  πληρεξούσιας  δικηγόρου 

του Δήμου  κας Αντωνίας  Δημητρακοπούλου με  ΑΜΔΣΑ: 13363,   για την κατάθεση της 

προαναφερθείσας αιτήσεως καθώς και της αμοιβής αυτής για την εν λόγω δικαστική πράξη το 

ποσό των 161,00 ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών 

του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι 

10) Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης:  διορισμού της  πληρεξούσιας  δικηγόρου του Δήμου  κας 

Αντωνίας  Δημητρακοπούλου  με ΑΜΔΣΑ: 13363,    για να  παρίσταται κατά την συζήτηση  της 

από 18-11-2021   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 9129/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 

958/2021  αίτησης  του Δήμου Αχαρνών  κατά  της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την 

επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» ενώπιον του 1ου τμήματος του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών κατά την δικάσιμο της  11 Ιανουαρίου 2022 και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή δίκη,  

μετά δε από  την έκδοση της σχετικής  απόφασης για τον  ορισμό του πραγματογνώμονα και 

εφόσον αυτός αποδεχθεί  τον διορισμό αυτό,  να υποβάλλει αίτηση  ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών για την όρκιση του ορισθέντος ήδη πραγματογνώμονα με την υπ αριθμ: 

2237/2019 απόφαση Εφετείου Αθηνών  και αυτού που θα οριστεί με την απόφαση που θα 

εκδοθεί καθώς επίσης να  παρίσταται κατά την δικάσιμο που θα οριστεί για την όρκιση των 

πραγματογνωμόνων και να δηλώσει τον ορισμό των τεχνικών συμβούλων που θα της 

υποδειχθούν αρμοδίως και τέλος για  την έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου για όλες  τις 

προαναφερόμενες ενέργειες. 

 

                                                                 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

     Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική  Επιτροπή:   

1. Για την έγκριση αναδρομικά της άσκησης του ενδίκου μέσου της από 18-11-2021   με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης : 9129/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 958/2021  αίτησης  του Δήμου 

Αχαρνών κατά  της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» 

ενώπιον του  Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, καθώς και του διορισμού   της  πληρεξούσιας  δικηγόρου 

του Δήμου  κας Αντωνίας  Δημητρακοπούλου  με ΑΜΔΣΑ: 13363,  για την κατάθεση της 

προαναφερθείσας αιτήσεως . 



 

2. Για  τον διορισμό της  πληρεξούσιας  δικηγόρου του Δήμου  κας Αντωνίας  Δημητρακοπούλου  με 

ΑΜΔΣΑ: 13363,    για να  παρίσταται κατά την συζήτηση  της από 18-11-2021   με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης : 9129/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 958/2021  αίτησης  του Δήμου Αχαρνών κατά  

της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»  ενώπιον του 

1ου τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της  11 Ιανουαρίου 2022 και σε 

οποιαδήποτε μετ' αναβολή δίκη,  μετά δε από  την έκδοση της σχετικής  απόφασης για τον  ορισμό 

του πραγματογνώμονα και εφόσον αυτός αποδεχθεί  τον διορισμό αυτό,  να υποβάλλει 

αίτηση  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για την όρκιση του ορισθέντος ήδη 

πραγματογνώμονα με την υπ αριθμ: 2237/2019 απόφαση Εφετείου Αθηνών  και αυτού που θα οριστεί 

με την απόφαση που θα εκδοθεί καθώς επίσης να  παρίσταται κατά την δικάσιμο που θα οριστεί για 

την όρκιση των πραγματογνωμόνων και να δηλώσει τον ορισμό των τεχνικών συμβούλων που θα της 

υποδειχθούν αρμοδίως.  

3. Για την έγκριση αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου για τις ως άνω αναφερόμενες  ενέργειες  

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών  του Κώδικα περί Δικηγόρων η οποία είναι: α)  το ποσό των 

εκατόν εξήντα ενός ( 161,00 ) ευρώ για την αίτηση  περί  αντικατάστασης πραγματογνώμονα β) το 

ποσό των εκατόν εξήντα ενός ( 161,00 ) ευρώ  για την αίτηση όρκισης των πραγματογνωμόνων  γ)  το 

ποσό των τετρακοσίων έξη ( 406,00 ) ευρώ για παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης 

αντικατάστασης πραγματογνώμονα και δ) το ποσό  των τετρακοσίων έξη ( 406,00 ) ευρώ  για 

παράσταση  κατά την όρκιση των πραγματογνωμόνων, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% .  

                                              

 Η Προϊσταμένη                                                     Η Νομική Σύμβουλος 

                                                                 
  Γεωργία Χ. Μπούσγου                                              Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

 


