
 

                  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  52o Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ.714 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 3Ο  
Συνεδρίαση της 29.12.2022                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 130248/ 29-12-2022 
 
 
 

Στις Αχαρνές σήμερα στις  29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. 
έως 14:00 μ.μ. έγινε δια περιφοράς η 52η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, 
κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 130248/ 29-12-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022, 
του ΦΕΚ 6445/τ.Β’/16-12-2022 και των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010 και 
τροποποιήσεων του. 
 
Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία 
(9μελής επιτροπή). 
 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και αποδέχεται το κατεπείγον του θέματος με την υπ’ αρ. 
711/29-12-2022 απόφαση. 
 

   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                               1. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
2. Αβραμίδης Ιωάννης  2. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 
3. Αραμπαντζής Ευάγγελος    
4. Βρεττός Μιχαήλ  
5. Δαμάσκος Νικόλαος  
6. Κατσανδρή Χρηστίνα  
7. Παυλίδου Όλγα  

 

 

ΘΕΜΑ: ««Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 128934/23-12-2022 πρακτικού της Επιτροπής 

προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης.Β. Ανάθεση ή μη της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στην κα «ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», η 

οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 19.279,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %». 
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Σε συνέχεια της με αρ. 656/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 3Ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά: Α. στην επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 

128934/23-12-2022 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και Β. στην ανάθεση ή μη της 

προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στην κα «ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», η οποία προσέφερε το συνολικό 

ποσό των 19.279,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, η κα «ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ» προσέφερε για την προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης, το ποσό των 19.279,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 128934/23-12-

2022 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, την εισήγηση 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 υπ’ αριθμ. 202/2022 μελέτη, με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης», συνολικού 

προϋπολογισμού 19.279,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

5. Το με αρ. πρωτ. 116936/28-11-2022 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & 

Ανθρώπινου Δυναμικού, που αφορά στην ανάγκη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. 

6. Την με αρ. πρωτ. 120229/05-12-2022 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-994/2022 

απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΟΔΠΩΨ8-2ΔΦ) για την έγκριση διάθεσης 

συνολικού ποσού 19.279,52 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-6643, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου για 

το έτος 2022. 

7. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών 

για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων» με αριθ. πρωτ. 99292/12-

10-2022 διακήρυξης ο οποίος δεν έχει τελεσφορήσει. 

8. Την με αρ. 656/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της 

προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση των ανωτέρω προμήθειας, στην 
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έγκριση της ανωτέρω μελέτης και στην συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. 

9. Την με αρ. πρωτ. 125776/15-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την κα 

«ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ». 

10. Tην με αρ πρωτ. 127267/21-12-2022 προσφορά της κας «ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ». 

11. Το με αρ. πρωτ. 128934/23-12-2022 πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Επικυρώνει το με αρ. πρωτ. 128934/23-12-2022 πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης. 

Β. Την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στην κα «ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», η οποία 

προσέφερε το συνολικό ποσό των 19.279,52 €, 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 714/2022. 

 

                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης                                                                                 

2. Αραμπαντζής Ευάγγελος 
3. Βρεττός Μιχαήλ 
4. Δαμάσκος Νικόλαος 
5. Κατσανδρή Χρηστίνα 
6. Παυλίδου Όλγα 

 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                    ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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