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Αρ. αποφ.: 566/02-08-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ
Απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 1156 και 

με αρ. πρωτ. 34299/03-09-2021 απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό των 

Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών.

7. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  

της.

8. Την με αριθμ. 40/2022 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 69377/15-07-2022 έγγραφο της της Δ/νσης Π Οικονομικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή της ακίνητης 

περιουσίας εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών και έλεγχος καταγραφής της στο 

Κτηματολόγιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.:  213 2072370
Fax:   213 2072369
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                    
                    Βαθμός Προτ.: «Κοινός» 
                    Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. πρωτ. 
76117/02-08-2022 απόφασης ανάθεσης 
λόγω μη αναγραφής του αριθμού 
απόφασης.
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10.Το με αριθμ. πρωτ. 70182/18-7-2022 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού 

– Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης.

11.Την με αριθμ. πρωτ. 71271/20-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. 

Α-612/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ψ8Ξ8ΩΨ8-ΜΗΨ) για τη διάθεση 

πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.033, 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022, για την ανωτέρω παροχή.

12.Την με αριθμ. A-612 και με αριθμ. πρωτ. 71271/20-07-2022  Απόφαση Αντιδημάρχου, 

που αφορά στη  έγκριση της ανωτέρω μελέτης, την διενέργεια με απευθείας ανάθεση 

των ανωτέρω υπηρεσιών και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των 

προσφορών.

13.Την με αριθμ. πρωτ. 72673/25-07-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή 

οικονομοτεχνικής προσφοράς.

14.Την με αρ. πρωτ. 73775/28-07-2022 προσφορά της κας Αγγελικής Μπαράκου

15.Το με αριθμ. πρωτ. 74054/28-07-2022  πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου υπαλλήλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Επικυρώνει το με αριθμ. πρωτ. 74054/28-07-2022 πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου 

υπαλλήλου.

2. Αναθέτει απευθείας την παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας 

εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών και έλεγχος καταγραφής της στο Κτηματολόγιο, 

στην κα Αγγελική Μπαράκου (Α.Φ.Μ.: 132646158,ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων Έδρα: Αθ. 

Διάκου 20, Αχαρνές 13671, Τηλ: 6977120056).

3. Η παρούσα ανάθεση θα ισχύει για εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης που θα ακολουθήσει.

4. Η συνολική αξία της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα  εξοφληθεί μετά την έκδοση των τιμολογίων 

και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής.

        

Ο Αντιδήμαρχος 
   Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                            Μιχαήλ Βρεττός
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