
 

                  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  2o Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ. 7 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 5Ο  
Συνεδρίαση της 17.1.2023                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 3838/13-01-2023 
 
 
 

Στις Αχαρνές σήμερα την 17η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ.  3838/13-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 
72 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, 
του ΦΕΚ 7005/τ.Β’/31-12-2022. 
             
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (9μελής επιτροπή) και κηρύχθηκε από τον πρόεδρο η έναρξη 
της συνεδρίασης. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                              1. Αραμπαντζής Ευάγγελος 

2. Αβραμίδης Ιωάννης 2. Δαμάσκος Νικόλαος  

3. Βρεττός Μιχαήλ  3. Παυλίδου Όλγα                                                                                

4. Κατσανδρή Χρηστίνα 4. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
5 Κόνταρης Χρύσανθος- Αναπ/κό μέλος  
(του κ. Αραμπαντζή Ε.) 5. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 
 

 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 2849/11-01-2023 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην αποκατάσταση παρόδιας 

βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών.Β. Ανάθεση της αποκατάσταση παρόδιας 

βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ 

Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 149.854,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %». 
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Σε συνέχεια της με αρ. 629/2022  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΑΚ1ΩΨ8-Ν9Δ) με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την 

αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, ο Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 5Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την 

εισήγηση της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά: Α. 

στην επικύρωση του με αρ. πρωτ. 2849/11-01-2023 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης στις 

πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών και Β. την ανάθεση της αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης στις 

πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.», η οποία 

προσέφερε το συνολικό ποσό των 149.854,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %». 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, η εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.» προσέφερε για τις 

υπηρεσίες αποκομιδής και απομάκρυνσης φερτών υλικών, το ποσό των 149.854,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 2849/11-01-

2023 πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή. 

   

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως της παρ. 2γ του άρθρου 32. 

4. 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. 

5. Την με αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) παράταση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών 

που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021. 
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6. Την με αρ. πρωτ. 881/02-8-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

6Β8Κ46ΝΠΙΘ-ΣΨ7) παράταση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών 

που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021. 

7. Την με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

ΑΔΑ: Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) και παρατάθηκε εκ νέου έως και 3 Φεβρουαρίου 2023 σύμφωνα με την 

αρ. πρωτ. 881/02-8-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Β8Κ46ΝΠΙΘ-

ΣΨ7). 

8. Την με αρ. πρωτ. 61415/21-09-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για τη 

χρηματοδότηση των  Δήμων της χώρας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 

2021για την υλοποίηση έργων και δράσεων (ΑΔΑ: Ω2ΞΠ46ΜΤΛ6-Ε6Λ). 

9. Την με 466/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή του ποσού. 

10. Την με αριθμ. 178/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

11. Το με αρ. πρωτ. 115496/23-11-2022 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

που αφορά στην ανάγκη αποκατάστασης παρόδιας βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου 

Αχαρνών. 

12. Το με αρ. πρωτ. 124939/15-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα. 

13. Την υπ’ αριθμ. Α-1074/16-12-2022 (με ΑΔΑ: 9ΗΡ1ΩΨ8-ΞΙΔ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

την οποία διατέθηκε πίστωση συνολικού ύψους 149.854,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24,00%) σε βάρος του 

Κ.Α.: 00-6495.026, υπό τον τίτλο ΚΑΕ «Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για αποκατάσταση παρόδιας 

βλάστησης και πολιτική προστασία». Συγκεκριμένα, για το οικ. έτος 2022 ποσό ύψους 149.854,00 

€ σε βάρος του Κ.Α.: 00-6495.026 . 

14. Την με αρ. 629/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της 

προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση των ανωτέρω υπηρεσιών, στην 

έγκριση της ανωτέρω μελέτης και στην συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. 

15. Την με αρ. πρωτ. 126421/19-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρία 

«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.». 

16. Την με αρ. πρωτ. 127023/21-12-2022 προσφορά της εταιρίας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ 

Ι.Κ.Ε.». 

17. Το με αρ. πρωτ. 2849/11-01-2023 πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Επικυρώνει το με αρ. πρωτ. 2849/11-01-2023 πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά που αφορά στην αποκατάσταση παρόδιας 

βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. 
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Β. Αναθέτει την αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, 

στην εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

149.854,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %». 

Γ.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του   N.4412/2016. 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την 

ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Δ.  Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 7/2023. 

 

 

                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης                                                                                 

2. Βρεττός Μιχαήλ 
3. Κατσανδρή Χρηστίνα 
4. Κόνταρης Χρύσανθος 

 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                    ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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