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Προς: 
 

 
Αχαρνές, 08/03/2021 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της «προμήθειας υλικών καθαριότητας, 

ατομικής υγιεινής και μέσων συλλογικής & ατομικής 

προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου» λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, 

συνολικού ποσού 56.390,73 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.014, του υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. 

Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2021 μελέτης της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, με τίτλο 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας, ατομικής υγιεινής και 

μέσων συλλογικής & ατομικής προστασίας για τις ανάγκες 

του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 56.390,73 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται αρμόδια σύμφωνα με τη διάταξη του  

άρθρου 3 παρ.1 περιπτ. ιδ Ν. 4623/2019 η οποία ορίζει ότι «ιδ) 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», 

1ο ΘΕΜΑ 



συνεπώς και στις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπως εν προκειμένω, 

να αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων  σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32, του Ν.4412/2016: «2.Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την από 

11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55Α/11.03.2020), που 

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, την 

παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στην οποία ορίζεται ότι η παρ. 3 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε 

ισχύ έως τις 28.2.2021   (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020), το άρθρο 17 

του Ν.4764/20, με το οποίο  παρατείνεται η προθεσμία για δυνατότητα 

απευθείας ανάθεσης έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής 

προστασίας έως την 31η.3.2021 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 

10 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία 

κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και αναριθμήθηκε σε παρ. 10 

µε την παρ. 3 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, ως προς τις διαδικασίες έκτακτης 

προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας, με απευθείας 

ανάθεση και το με αρ. πρωτ. 6757/03-03-2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, παρακαλείται:  

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, της «προμήθειας υλικών καθαριότητας, ατομικής υγιεινής και μέσων 

συλλογικής & ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου» λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 

56.390,73 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.014, του 

υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021,  

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 17/2021 μελέτης της Δ/νσης Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, με τίτλο «Προμήθεια υλικών 



καθαριότητας, ατομικής υγιεινής και μέσων συλλογικής & ατομικής προστασίας για 

τις ανάγκες του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 56.390,73 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

 
 
 

                 Ο Συντάκτης              Ο Προϊστάμενος Προμηθειών         Ο Δ/ντής 

Οικ. Υπηρεσιών 

  

 

 

     Νικόλαος Γκαγκαστάθης        Παναγιώτης Μπάσιος               

Φίλιππος Αγγελής 
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Αχαρνές, 08/03/2021 

 
 

 
 

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 8185/08-03-2021 πρακτικού 

της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια 

μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

             Β. Ανάδειξη της εταιρείας «CQS A.E. Παροχής Πελατοκεντρικών 

Υπηρεσιών» για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.» 

              

Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σε συνέχεια της με αρ. 58/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 9ΛΑΩΩΨ8-Ζ0Υ) με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια μηχανογραφικού 

εξοπλισμού, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε 

προσεχή συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 8185/08-

03-2021 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια 

μηχανογραφικού εξοπλισμού, Β. την ανάδειξη της εταιρείας «CQS A.E. 

Παροχής Πελατοκεντρικών Υπηρεσιών» για την προμήθεια μηχανογραφικού 

εξοπλισμού. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                  Τα μέλη της 
Επιτροπής 
 

          Βασίλειος Δημητρόπουλος         1. Μαριάννα Νάνου

 2.Κουκουβάνη Ευαγγελία  
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Αχαρνές, 08/03/2021 

 
 

 
 

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 8186/08-03-2021 πρακτικού 

της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια 

εφαρμογής λογισμικού για τη διαχείριση ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων. 

             Β. Ανάδειξη της κας «CHRISTODOULAKIS EWELINA ANGELICA» για 

την προμήθεια εφαρμογής λογισμικού για τη διαχείριση ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων.» 

             Κύριε Πρόεδρε, 

 
Σε συνέχεια της με αρ. 57/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: Ω56ΥΩΨ8-Φ75) με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια εφαρμογής 

λογισμικού για τη διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, παρακαλούμε 

όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: Α. την 

επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 8186/08-03-2021 πρακτικού της 

Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 

που αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση για την προμήθεια εφαρμογής λογισμικού για τη διαχείριση 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, Β. την ανάδειξη της κας «CHRISTODOULAKIS 

EWELINA ANGELICA» για την προμήθεια εφαρμογής λογισμικού για τη 

διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                  Τα μέλη της 
Επιτροπής 

          Βασίλειος Δημητρόπουλος         1. Μαριάννα Νάνου

 2.Κουκουβάνη Ευαγγελία  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών & 
παροχής γενικών υπηρεσιών  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Μ. Νάνου 
Τηλ.: 213 2072338 
E-mail: mnanou@acharnes.gr 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Προς: 
 

 
Αχαρνές, 08/03/2021 

 
 

 
 

 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 8184/08-03-21 πρακτικού της 

Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, 

φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας. 

 B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα 

και συσκευές τηλεομοιοτυπίας, στην εταιρεία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ 

ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.».» 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για Α: την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 8184/08-03-21 

πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά 

μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας και Β. την κατακύρωση ή μη του 

αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για 

εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας, στην εταιρεία 

«ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό 

των 37.787,64 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής        Τα μέλη της Επιτροπής 
 

              Μαριάννα Νάνου            1. Ευαγγελία Χρονάκη 2. Βασίλειος 
Δημητρόπουλος 
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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, 26 Φεβρουαρίου 2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό και τα Μέλη αυτής  

 
                            
 

 

                                                               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. 124/37358/01-09-2018  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 από 25 Ιουλίου 2019 Εξώδικη πρόσκληση, με δήλωση , διαμαρτυρία και 

επιφύλαξη δικαιωμάτων του Μιχαήλ Βασιλάκη του Εμμανουήλ προς τον Δήμο 

Αχαρνών με αριθμό έκθεσης επίδοσης στο Δήμο : 5430 την 31-7-20219 για την 

εντός πέντε ( 5) ημερών εξόφληση της απαίτησης από πώληση σε αυτόν  

ηλεκτρολογικού υλικού  το έτος 2018 δυνάμει του με αρ. 84/1-7-2019 

τιμολογίου αξίας  50.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.144,00   τόκων και εξόδων.    
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8) Την με  Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 93314/2020 και  Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου : 

11501/2020 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Μιχαήλ 

Βασιλάκη του Εμμανουήλ κατά του Δήμου Αχαρνών για εξόφληση του  από 

01/07/2019  τιμολογίου-δελτίου αποστολής  ηλεκτρολογικού υλικού  αξίας 62.744,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%,  το οποίο ο ενάγων  παρέδωσε στο Δήμο 

Αχαρνών  τμηματικά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2018 και  αιτείται να 

του καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό  νομιμοτόκως από την επίδοση της από 25-7-2019 

έγγραφης οχλήσεως προς το Δήμο άλλως από την επίδοση της προαναφερόμενης 

αγωγής ήτοι από 30-12-2020.( αριθ. πρωτ. Δήμου: 41/4-1-2021 )  

9) Την υπ΄αριθμ.: 24/29-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διά της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος 

ώστε  να παραστεί  και να  καταθέσει προτάσεις  εντός προθεσμίας εκατό 

ημερών, αρχομένης από την 30-12-2020 οπότε και κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών η ως άνω αγωγή. 

10) Την από 2/2/2021  με αριθ. Πρωτ. Δήμου: 415704-02-2021 Αίτηση του Μιχαήλ  

Βασιλάκη του Εμμανουήλ προς το Δήμο Αχαρνών δια της οποίας δηλώνει την πρόθεσή 

του για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς παραιτούμενος των τόκων και της 

δικαστικής δαπάνης, αναζητώντας μόνο το κεφάλαιο του τιμολογίου, που έχει εκδοθεί. 

11) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3624/2-2-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 5500/17-02-2021 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο αναφέρει την παραλαβή εκ 

μέρους του Δήμου,  των ειδών που περιγράφονται  στο υπ΄αριθμ.: 84/1-7-2019 

Δελτίο Αποστολής-τιμολόγιο του Μιχαήλ Βασιλάκη και  τα οποία έχουν τεθεί σε χρήση 

από το Δήμο 

12)Την από 23/02/2021 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κου 

Κανέλλου Γιαννικόπουλου υπέρ της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς στο ύψος του 

υπ΄αριθ. 84/2019 τιμολογίου, για το ποσό των 62.744,00 ευρώ, την οποία  θέτει στην 

κρίση του προέδρου και των μελών της επιτροπής και την οποία συνυποβάλλουμε. 

13) Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκ μέρους της Οικονομικής  Επιτροπής  για τα 

ως άνω  

       προεκτεθέντα. 

      

                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 



Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική  Επιτροπή, ως καθ΄ύλην αρμόδιο όργανο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  περί συμβιβαστικής ή μη επίλυσης της 

διαφοράς , που εκκρεμεί δικαστικά με την άσκηση  της  με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 93314/2020 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 11501/2020 αγωγής 

του Μιχαήλ Βασιλάκη του Εμμανουήλ ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών στρεφομένης κατά του Δήμου Αχαρνών.  

Συνημμένα υποβάλλουμε  την  από 23/02/2021 γνωμοδότηση  του  πληρεξούσιου  

δικηγόρου κου Κανέλλου Γιαννικόπουλου, μετά των αναφερομένων σε αυτή καθώς 

και στην εισήγηση εγγράφων 

( υπ΄αριθμ.πρωτ.:  3624/2-2-2021 και 5500/17-02-2021 ) 

   

    Η Προϊσταμένη                                                    Η Νομική Σύμβουλος 

                                                                   

      Γεωργία Χ. Μπούσγου                                              Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

 
  
 


