1ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

Προς :

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Κοιν. :

Αντιδήμαρχο Οικονομικών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση
απαλλοτρίωσης ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 280311 στο Ο.Τ. Γ1427 της Π.Ε. Λαθέα Α
του Δήμου Αχαρνών, ιδιοκτησίας κ.κ. Σιούλας Δέσποινας, Σιούλας Ιωάννας & Σιούλα
Γεώργιου»
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη :

•

Την αριθμ. πρωτ. 33474/11-4-2022 διαβίβαση του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης
από τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών που εμπεριέχει
αίτημα έκδοσης ΑΑΥ.

•

Το πίνακα της υπ' αρίθμ. 7084/1548/1995 διορθωτικής πράξης εφαρμογής για την
Π.Ε. Λαθέα Α Δήμου Αχαρνών, όπου η αναγραφόμενη συνολική ρυμοτομούμενη
έκταση του οικοπέδου με Κ.Α. 280311 στο Ο.Τ. Γ1427 ιδιοκτησίας των κ.κ. Σιούλα
Δέσποινας, Σιούλα Ιωάννας & Σιούλα Γεώργιου είναι 84,26 ( = 52,66 + 15,80 +15,80)
τ.μ.

•

Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 136/2008, 405/2008 και 52/2009

•

Την αριθμ. πρωτ. 31778/5-4-2022 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, για θέματα
και τη διαδικασία καταβολής εξωδικαστικής αποζημίωσης μικρών εδαφικών τμημάτων
λόγω ρυμοτομίας κάτω από 50 τ.μ, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου.

•

Το άρθρο 871 ΑΚ σύμφωνα με το οποίο: "με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι
συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια
αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η
επισφαλής απαίτηση."
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•

Το άρθρο 23 του Ν 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων)
το οποίο ορίζει ότι "Το δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο και πριν από κάθε συζήτηση της
αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, επιδιώκει
συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων”.

•

Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, παρ.
ιβ) αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι
ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,

•

Τις υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν προς το Δήμο Αχαρνών, όπου :
-

η κα. Σιούλα Δέσποινα, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω γνωμοδότηση της
Νομικής Συμβούλου δηλώνει ότι:
α) αποδέχτηκε να αποζημιωθεί με τη συμβιβαστική τιμή των 207€/τ.μ. που
προτείνει ο Δήμος, και για έκταση 50,00 τ.μ.,
β) αποποιείται και δεν διεκδικεί αποζημίωση από το Δήμο Αχαρνών για το
υπόλοιπο της ρυμοτομούμενης έκτασης των 2,66 τ.μ. και
γ) ότι άπαντα τα ρυμοτομούμενα τίθενται σε κοινή χρήση.

-

Οι κ.κ. Σιούλα Ιωάννα & Σιούλας Γεώργιος, είναι δικαιούχοι κάτω τω 50 τ.μ. και
σύμφωνα με τα οριζόμενα των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
αποδέχτηκαν να αποζημιωθούν με τη συμβιβαστική τιμή των 207€/τ.μ. που
προτείνει ο Δήμος, και για έκταση 15,80 τ.μ. έκαστος, σύμφωνα με την
7084/1548/1995 διορθωτική πράξη εφαρμογής.

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω : α) η κα,Σιούλα Δέσποινα δύναται να αποζημιωθεί για
50,00 τ.μ με 207€/τ.μ., με το ποσό των 10.350,00€ (=50,00 τ.μ. Χ 207€/τ.μ.), ενώ για τα
υπόλοιπα 2,66 τ.μ., τα οποία αποποιείται και δεν διεκδικεί αποζημίωση το οικονομικό όφελος
για το Δήμο είναι της τάξης των 550,62€., β) η κα. Σιούλα Ιωάννα με το ποσό των 3.270,60€
(=15,80 τ.μ. Χ 207€/τ.μ.), και γ) ο κ. Σιούλας Γεώργιος με το ποσό των 3.270,60€ (=15,80 τ.μ.
Χ 207€/τ.μ.).
Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εισηγηθείτε τη
λήψη απόφασης για την αποδοχή συμβιβαστικής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου
λόγω ρυμοτόμησης, που βρίσκεται στην Π.Ε. Λαθέα Α Δήμου Αχαρνών, και στο Ο.Τ. Γ1427
με ΚΑ 280311 ιδιοκτησίας κ.κ. Σιούλα Δέσποινας, Σιούλα Ιωάννας & Σιούλα Γεώργιου , για
συνολικό ποσό 16.891,20€ (=10.350,00€ + 3.270,60€ +3.270,60€), το οποίο θα αντληθεί από
τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2022, για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και
εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή).
Συνημμένα :
1.

η αρ. πρωτ. 33474/11-4-2022 διαβίβαση του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης,

2.

πίνακας της υπ' αρίθμ. 7084/1548/1995 διορθωτική πράξη εφαρμογής για την Π.Ε.
Λαθέα Α Δήμου Αχαρνών,
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3.

η αρ. πρωτ. 31778/5-4-2022 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου,

4.

τις υπεύθυνες δηλώσεις των κ.κ. Σιούλα Δέσποινας, Σιούλα Ιωάννας & Σιούλα
Γεώργιου, προς το Δήμο Αχαρνών,

5.

τίτλοι κυριότητας : 14.146/1975 (πώληση αγροτεμαχίου), 14353/1991 (πράξη
αποδοχής κληρονομιάς), 1254/1993 (γονική περιοχή), 1280/1993 (σύσταση
οριζοντίου ιδιοκτησίας)

6.

Την έκθεση έλεγχου τίτλων του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Ιωάννη Γρηγοριάδη.

Η Προϊστάμενη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

2ο ΘΕΜΑ

Προς:

Αχαρνές, …/04/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Συντάκτρια: Αικ. Μαρίνη
Τηλ.: 213 2072507
Fax: 213 2072369
E-mail: kmarini@acharnes.gr

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

της

υπηρεσίας

με

τίτλο

«Υπηρεσίες

οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και
υποστήριξης χρηστών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που
δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού
ποσού 34.100,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε
βάρος

του

Κ.Α.

10-6162.024,

του

υπό

κατάρτιση

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.
Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2022 μελέτης, με τίτλο «Υπηρεσίες
οργάνωσης

τηλεδιασκέψεων

υποστήριξης

χρηστών»,

συλλογικών
συνολικού

οργάνων

και

προϋπολογισμού

34.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
Γ.

Συγκρότηση

επιτροπής

προσφυγής

στη

διαδικασία

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων.»
Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει
αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις…»
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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.»
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010: «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 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».
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) παρατείνεται από
τη λήξη της έως και την 31η.3.2022. (άρθρο 106 Ν.4876/21), παρατείνεται από
τη λήξη της έως και την 30η.6.2022 Ν.4915/22 (ΦΕΚ 63 Ά) και το με αρ. πρωτ.
34840/12-04-2022 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής, παρακαλείται:
Α. να εγκρίνει τη προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων
συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που
δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 34.100,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.024, του υπό
κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022,
Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 26/2022 μελέτης, με τίτλο «Υπηρεσίες
οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών»,
συνολικού προϋπολογισμού 34.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και
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Γ.

να

συγκροτήσει

την

επιτροπή

προσφυγής

στη

διαδικασία

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η Συντάκτρια

Η Προϊσταμένη Προμηθειών

Οικ. Υπηρεσιών

Αικατερίνη Μαρίνη

Ελένη Κατρά

Ειρήνη Λέκκα
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Η Δ/ντρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Αικατερίνη Μαρίνη
Τηλ.: 213 2072507
Fax: 213 2072369
E-mail: kmarini@acharnes.gr

3ο

Αχαρνές, 20/04/2022

ΘΕΜΑ

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

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

της

υπηρεσίας

με

τίτλο

«Εργασίες

κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης του
Εκπολιτιστικού

Συλλόγου

Βαρυμπόμπης»

λόγω

της

έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την καταστροφική
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 03/08/2021, συνολικού
ποσού 7.192,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε
βάρος

του

Κ.Α.

00-6495.024,

του

υπό

κατάρτιση

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.
Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 162/2021 μελέτης, με τίτλο «Εργασίες
κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης του
Εκπολιτιστικού

Συλλόγου

Βαρυμπόμπης»,

συνολικού

προϋπολογισμού 7.192,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
%.
Γ.

Συγκρότηση

επιτροπής

προσφυγής

στη

διαδικασία

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων.»
Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει
αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής
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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.»
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010: «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 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».
Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 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, η οποία
παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 2022 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 628/28-12022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘΦΣΧ) διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που
προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-82021 και το με αρ. πρωτ. 36442/18-04-2022 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, παρακαλείται:
Α. να εγκρίνει τη προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες κατασκευής σκελετού, κάλυψης &
μόνωσης στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης» λόγω της έκτακτης
ανάγκης που προκλήθηκε από την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις
03/08/2021, συνολικού ποσού 7.192,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %,
σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.024, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2022,
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Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 162/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, με τίτλο «Εργασίες

κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης

στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης», συνολικού προϋπολογισμού
7.192,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και
Γ.

να

συγκροτήσει

την

επιτροπή

προσφυγής

στη

διαδικασία

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η Συντάκτρια

Η Προϊσταμένη Προμηθειών

Οικ. Υπηρεσιών

Αικατερίνη Μαρίνη

Ελένη Κατρά

Ειρήνη Λέκκα
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Η Δ/ντρια

4ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436
15/04/2022

Αχαρνές :

Προς:

Τον

Πρόεδρο

Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:

Έλεγχος

δικαιολογητικών

για

το

έργο:

«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ»
Με την με αρ. 116/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αχαρνών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού (σχετικά με την
αιτιολόγηση
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

της

ασυνήθιστα

ΚΑΙ

ΣΙΑ

χαμηλής

Ε.Ε.)

για

προσφοράς

της

το

«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

έργο:

εταιρείας

Χ.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ» και έγινε κατακύρωση αυτού στον οικ.
φορέα «Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που κατέθεσε κατά σειρά
μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
του ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 184838 κοινοποιήθηκε η απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.
Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε ένσταση (προδικαστική
προσφυγή).
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Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε ο οικ. φορέας «Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το με αρ. πρωτ.: 28273/ 28.03.2022 έγγραφο να
καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 – 23.10
της διακήρυξης του έργου.
Η εταιρεία «Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατέθεσε τα
δικαιολογητικά έντυπα σε σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ.
παραλαβής 31782/05-04-2022 Δήμου Αχαρνών και μέσω της λειτουργίας
"επικοινωνία"

του

ηλεκτρονικού

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

184838,

στις

διαγωνισμού

12/04/2022

ώρα

του

ΕΣΗΔΗΣ

09:39:05

σε

με

α/α

μορφή

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) .
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της
σύμβασης, σας διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και
του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
και παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή με
την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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5ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 21/ 04 / 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Ειρήνη Λαμπρινίδου
Τηλ.: 213 20 72 443
Ηλ. Ταχ.: elamprinidou@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς: Τον Πρόεδρο Οικονομικής
Επιτροπής κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση για τον ορισμό των
μελών Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016 και σε
εκτέλεση του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, για τo έργο του θέματος, με Ανάδοχο
την εταιρεία: «Α. ΜΟΡΦΑΣ

Α.Τ.Ε.», κατόπιν διεξαγωγής κλήρωσης και

σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό εξήχθηκαν οι κάτωθι υπάλληλοι ως:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

: Η κα Τούντα Κων/να - Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

και ως
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :Η κα Ραμαντάνη Πολυτίμη -

Πολ. Μηχανικός

Τ.Ε. (MSc).
Συνεπώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας ορίζεται η Τριμελής Επιτροπή για
την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» που απαρτίζεται από τους:
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-Τον

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δαμάσκο

Αναστάσιο,
-Την

Επιβλέπουσα

Μηχανικό του έργου, κ. Λαμπρινίδου Ειρήνη - Αρχ.

Μηχανικό Π.Ε.
-Το Μέλος κατόπιν κλήρωσης, κα Τούντα Κων/να - Πολ. Μηχανικό Τ.Ε.
με αναπληρωματικό μέλος κα Ραμαντάνη Πολυτίμη -

Πολ. Μηχανικό Τ.Ε.

(MSc).
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και λήψη σχετικής απόφασης ώστε να
οριστεί η παραπάνω επιτροπή.
Ο

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλ.Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.
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6ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ
: 213 2072 436
21/04/2022

Αχαρνές :

Προς:

Τον

Πρόεδρο

Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:

Έλεγχος

δικαιολογητικών

για

το

έργο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ»
Με την με αρ. 163/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αχαρνών, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του
έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και έγινε κατακύρωση αυτού, στον οικ.
φορέα «ERGOMASS ΙΚΕ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
του ΕΣΗΔΗΣ α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 185401 κοινοποιήθηκε η απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.
Κατά

της

απόφασης

αυτής

δεν

κατατέθηκε

καμία

(προδικαστική προσφυγή).
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ένσταση

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε η εταιρεία «ERGOMASS ΙΚΕ» με
το με αρ. πρωτ. 33998/11-04-2022 έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά
που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 – 23.10 της διακήρυξης του έργου.
Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
του ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 185401, η εταιρεία «ERGOMASS
ΙΚΕ» κατέθεσε το με αρ. πρωτ. Δήμου: 37623/20-04-2022 και στις
19/04/2022 και ώρα 12:34:33, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) μέσω του
συστήματος.
Σήμερα στις 21-04-2022, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον
έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (EEEΣ)
από την εταιρεία «ERGOMASS ΙΚΕ» είναι ακριβή και επομένως διαβιβάζει
τον φάκελο στον Δήμο Αχαρνών για την λήψη απόφασης για την
κατακύρωση του έργου.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της
σύμβασης, σας διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και
του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
και παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή με
την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.

Ο

Αντιδήμαρχος

Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ &
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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8ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Βαθμός Προτεραιότητας του εγγράφου: «Επείγον »
Χρόνος Διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»
Προς:

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτρια: Ελένη Αβραμίδου
Τηλ.: (+30)2132123125
Email: koinpol@acharnes.gr

Δήμαρχο Αχαρνών
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κ. Βρεττό Σπυρίδωνα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής,
χορηγίας
δέκα πέντε (15) δωροεπιταγών των δέκα (10,00) € της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. δωρεά του εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING ».
κ. Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως φέρετε για συζήτηση προς έγκριση στο Σώμα το παραπάνω αναγραφόμενο
θέμα, όπου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι μία από τις
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και
δωρεών και έχοντας υπόψη :
Tη με αριθμ. 60/18-5-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ: 613 ΜΠΩΨΒ-77Μ) όπου
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Αρ. Πρωτ.
Έγκρισης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 45397/16299/19-7-2018.
Τη με αριθμ. 258/02-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών δόθηκε το όνομα
Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ¨ Ελένη
Σαχσανίδη¨.
Τη με αριθμ. 1156/34299 / 03.09.2021 απόφαση Δημάρχου όπου ορίζεται ο κ. Γεώργιος Πετάκος,
Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.
Στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με τις επιχειρήσεις, φορείς και ιδιώτες, η εταιρεία
EUROCATERING, ( με την οποία εταιρεία υπάρχει συνεχής συνεργασία προς όφελος των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων του Δήμου Αχαρνών) γνωστοποίησε την πρόθεση του εργαζόμενου Σ.Κ. να
δωρίσει δέκα πέντε (15 ) δωροεπιταγές των δέκα (10,00) € της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, τις οποίες προσέφερε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών για να
στηρίξει ευπαθείς οικογένειες του Δήμου μας.
Το με αριθ. δελτίο αποστολής - συνοδευτικό 3794141326 / 14 – 04 – 2022 με το οποίο
παραδόθηκαν δεκαπέντε ( 15 )
δωροεπιταγές
των δέκα (10,00)
€ της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., δωρεά του εργαζόμενου Σ.Κ. της εταιρείας EUROCATERING
» και παρελήφθησαν από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής από την Προϊσταμένη του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στυλιανή Παναγιωτάτου (σύμφωνα με την αριθμ. 694/23012/22 – 06 –
2020 απόφαση Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δαμάσκου Νικόλαου όπου αναθέτει
καθήκοντα προϊσταμένης ατην υπάλληλο Στυλιανή Παναγιωτάτου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού της
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής ) και περιήλθαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής, με σκοπό να αποδοθούν
σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και καταγεγραμμένους απόρους .
Τα στοιχεία των δέκα πέντε (15) δωροεπιταγών

των δέκα (10,00) € έχουν ως εξής:

Α/A

ΗΜΕΡ/IA
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ

ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ

1

14/04/2022

0003777227

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

2

14/04/2022

0003777228

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

3

14/04/2022

0003777229

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

4

14/04/2022

0003777240

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

0003777241

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

5

14/04/2022

6

14/04/2022

0003777257

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

7

14/04/2022

0003777258

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

8

14/04/2022

0003777259

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

9

14/04/2022

0003777260

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

10

14/04/2022

0003777261

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

11

14/04/2022

0003777262

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

12

14/04/2022

0003777263

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

13

14/04/2022

0003777264

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING

14

14/04/2022

0003777265

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

15

14/04/2022

0003777266

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΒ

ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING
ΔΩΡΕΑ του
εργαζόμενου Σ.Κ. της
εταιρείας
EUROCATERING

Η αναγραφόμενη χορηγία θα διανεμηθεί σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
που επιλέχθηκαν βάσει των κριτηρίων που αναφέρει ο Κανονισμός Λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου (άρθρο 5) σε ευπαθείς οικογένειες μετά από έκθεση Κοινωνικών
Λειτουργών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναγραφόμενα, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την
αποδοχή χορηγίας των δέκα πέντε (15) δωροεπιταγών των δέκα (10,00) € της ΑΛΦΑ –
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. δωρεά του εργαζόμενου Σ.Κ. της εταιρείας
EUROCATERING από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών. Ο αριθμός
και τα στοιχεία των ωφελούμενων κατοίκων διατηρούνται στην Υπηρεσία μας, όπως ορίζεται
από το
Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – ΦΕΚ 137/Α/29 – 8 - 2019.

Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης
Κοινωνικής Πολιτικής
Γεώργιος Πετάκος
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