
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αχαρνές, 22 - 12 - 2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ   Προς : Τον Κο Πρόεδρο και τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα       
ΤΚ 13673 Αχαρνές  
Τηλ.: 2132072451 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Επιτήρησης Κτιρίων, Εγκαταστάσεων & 
Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αχαρνών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
990.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24 % (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 
50%) και 1.227.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος 
προαίρεσης. B. Έγκριση της με αρ. 234/2022 μελέτης του Γραφείου Γενικού 
Γραμματέα. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Επιτήρησης Κτιρίων, 
Εγκαταστάσεων & Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής Δ. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού αξιολόγησης 
προσφορών». 

 
Έχοντας υπόψη τα εξής :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄). 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 72 περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) 
«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες 
τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............». 

1ο ΘΕΜΑ 



3. Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 
καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά 
το άρθρο 61». 

4. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου της παροχή υπηρεσιών φύλαξης & επιτήρησης κτιρίων, 
εγκαταστάσεων & κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αχαρνών, οι οποίες έχουν ως στόχο τον 
αποκλεισμό, την παρεμπόδιση και αποτροπή εισόδου σε δημοτικά κτήρια, εγκαταστάσεις 
και χώρους του Δήμου ατόμων άσχετων με τη λειτουργία αυτών, κατά τις νυχτερινές ώρες, 
τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες το χρόνο, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με 
δικαίωμα προαίρεσης έως και δώδεκα επιπλέον (12) μήνες. 

5. Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης αφορά: 

 Πέντε (5) εποχούμενες 8ωρες περιπολίες με οχήματα patrol σε καθημερινή βάση, 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, για 24 μήνες, με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης από την 
υπογραφή της σύμβασης και δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με δυνατότητα προαίρεσης 
50%, ήτοι για επιπλέον 12 μήνες, κατά τις ώρες 22:00-06:00, καλύπτοντας όλο τον 
πολεοδομικό ιστό του Δήμου, με 110 χλμ. περιπολίας ημερησίως.  

 Μία (1) εποχούμενη 8ωρη περιπολία με συνοδηγό σε καθημερινή βάση, όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας για 24 μήνες με δυνατότητα προαίρεσης 50%, ήτοι για επιπλέον 12 
μήνες, κατά τις ώρες 22:00-06:00, το οποίο θα λειτουργεί ως εποπτικό. Επιπλέον θα 
συνδράμει όπου υπάρχει ανάγκη σε όλους τους τομείς, ώστε να μην διακόπτεται η 
περιπολία για οποιονδήποτε λόγο, έχοντας αφήσει τον συνοδηγό – φύλακα στον τόπο του 
συμβάντος για τη διαχείριση της κατάστασης. Ο συνοδηγός του εποπτικού οχήματος patrol 
θα πρέπει να είναι και διαχειριστής drone, προκειμένου να επεμβαίνει στον εντοπισμό και 
τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων.  

6. Σκοπός της παρούσας παροχής υπηρεσιών είναι η αποτροπή τυχόν ενεργειών 
φθοράς και βανδαλισμού της δημόσιας περιουσίας από άτομα με παραβατική 
συμπεριφορά, καθώς και η γενικότερη ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας των δημοτών 
μέσα από την υπηρεσία αυτή. Κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την συνολική περιφρούρηση του Δήμου με οχήματα 
patrol και στις περιπτώσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με drones. Με τον τρόπο αυτό, 
επιδιώκεται η μείωση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στην περιοχή και 
δίνεται απάντηση σε πληθώρα αιτημάτων  δημοτών, οι οποίοι πλέον επιθυμούν διακαώς 
να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. 

7. Όσον αφορά στη χρήση drones, αυτή κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για την 
αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών πράξεων αλλά και για τον 
εντοπισμό και την διαχείριση κρίσιμων και έκτακτων καταστάσεων, όπως π.χ. επικίνδυνα 
καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, πυρκαγιά), τα οποία είναι συχνά τα τελευταία χρόνια και 
προκαλούν πληθώρα προβλημάτων στο Δήμο. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η 
προστασία των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων αλλά και των κοινόχρηστων χώρων 
με συνολικό αποτέλεσμα την δημιουργία αισθήματος ασφάλειας σε όλους. Είναι προφανές 



ότι το συνολικό όφελος είναι σημαντικό, δεδομένου ότι θα περιορισθούν οι φθορές και θα 
αντιμετωπιστεί η διάχυτη και αυξανόμενη ανασφάλεια των δημοτών και κατοίκων. 

8. Η υποχρέωση των Δήμων να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για τη φύλαξη των 
κοινόχρηστων χώρων, καθώς και να προστατεύουν την κάθε είδους περιουσία τους με 
τρόπο επιμελή και αποδοτικό, προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων. 

9. Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών, συνέταξε την 
επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη με αριθ. 234/2022, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 1.227.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης. 

10. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 
την υπογραφή της και δημοσίευσής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με δικαίωμα προαίρεσης έως 
και δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.  

11. Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ανέρχεται 
στο ποσό των 660.000,00 € (εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 818.400,00 € ΦΠΑ: 158.400,00 €) και η εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο 
ποσό των εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (990.000,00€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ, (1.227.600,00€), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης. 

12.  Ο Δήμος Αχαρνών διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης 
(άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), με μονομερή του δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν 
από τη λήξη αυτής, έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες (παράταση), με έναρξη την επόμενη 
της ημερομηνίας λήξης της, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (τροποποίηση της 
αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016). Το φυσικό αντικείμενο της κατ’ αυτόν τον τρόπο τροποποιημένης 
αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), θα αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης διάρκειας έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, και με τους ίδιους όρους της αρχικής 
σύμβασης (ίδιο μηνιαίο τίμημα). 

13. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

14. Η προς παροχή υπηρεσίας κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [79713000-5] – Υπηρεσίες Φύλαξης. 

15. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για τα οικονομικά έτη 2022, 2023, 2024 και 2025. 

16. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου 
Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του Ν. 4412/2016). Οι ανωτέρω διαδικασίες δημοσίευσης και 



πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρ. 22 παρ. 1 & 5 και 
του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών μετά την αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε, 
περιορίζεται κατά πέντε (5) ημέρες. 

 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή 

συνεδρίαση για τα κάτωθι : 

Α) για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου της Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης & Επιτήρησης Κτιρίων, 
Εγκαταστάσεων & Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αχαρνών, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 990.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24 % (συμπεριλαμβανομένου 
δικαιώματος προαίρεσης 50%) και 1.227.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
και δικαιώματος προαίρεσης.  

Β) για την έγκριση της αριθ. 234/2022 επισυναπτόμενης μελέτης του Γραφείου 
Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών. 

Γ) για τον καθορισμό και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο 

διακήρυξης, για την εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με κριτήριο 

κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής. 

Δ) Τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού αξιολόγησης 
προσφορών». 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΧΑΡΝΕΣ: 16/12/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΑΡΛΗ ΟΡΣΑΛΙΑ 
 

 
ΠΡΟΣ: Τον κ. Σπυρίδων 
Βρεττό - Δήμαρχο & Πρόεδρο 
Οικονομικής Επιτροπής 

 
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡ.125608/16-12-2022 

 

                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Θ Ε Μ Α : «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ στον 
δικαιούχο κ. Μερτίκα Γεώργιο-Ευστάθιο για αποζημίωση λόγω τραυματισμού του 
από ατύχημα που συνέβη επί της οδού Αγίου Διονυσίου 5 στις Αχαρνές.» 
      
 
Κύριε  Πρόεδρε, 
 
        παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση σε προσεχή 
συνεδρίαση, για την έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ 
στον δικαιούχο κ. Μερτίκα Γεώργιο-Ευστάθιο για αποζημίωση λόγω 
τραυματισμού του από ατύχημα που συνέβη επί της οδού Αγίου Διονυσίου 5 στις 
Αχαρνές συμφωνα με την με αρ. 633/5-12-2022 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, που αφορά εξωδικαστική επίλυση.» 
  . 
     .          . 
Η δαπάνη θα αντληθεί από τον Κ.Α. : 00-6492.001 του προϋπολογισμού 
έτους 2022. 
    
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.  
 
 
 
                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ    ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                           
 ΕΞΟΔΩΝ 
                       
                                         ΚΛΕΙΩ ΚΑΤΑΡΑ                                       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ TAΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα 
Ταχ. Κώδικας: 136 74 
Συντάκτρια : Ε. Πυργερή  
Τηλέφωνο: 2132072342,3,4,5 

 

 
Βαθμό προτεραιότητας: « ΚΟΙΝΟ» 
 Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές» 

 
 

Προς  

       Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Βρεττό Σπυρίδων 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Α) Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής έτους 2022 του Δήμου 

Αχαρνών, Β) απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2022 του Δήμου 
Αχαρνών και Γ) απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή αυτής.» 

 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 
 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονομική 
Επιτροπή, για την Α) Έγκριση τιμολογίων παγίας προκαταβολής έτους 2022 του 
Δήμου Αχαρνών, Β) απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2022 του Δήμου Αχαρνών 
και Γ) απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή αυτής. 
 

Παραθέτουμε τα τιμολόγια στον κάτωθι πίνακα: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α. 

1 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 273/18-10-2022 145,10 0,00 00-6495.001 

2 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 274/18-10-2022 145,10 0,00 00-6495.001 

3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 251/10-10-2022 148,80 0,00 00-6495.001 

4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 252/10-10-2022 148,80 0,00 00-6495.001 

5 Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ % ΣΙΑ ΕΕ 6658/19-10-2022 149,00 0,00 00-6495.001 

6 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16722/25-10-2022 99,39 0,00 00-6495.001 

7 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16721/25-10-2022 149,49 0,00 00-6495.001 

8 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000188/25-10-22 74,90 4,70 00-6495.001 

9 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000189/25-10-22 74,90 4,70 00-6495.001 

10 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000190/25-10-22 74,90 4,70 00-6495.001 

11 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000191/25-10-22 74,90 4,70 00-6495.001 

12 EX - PLUS AEBE 4325/25-10-2022 122,76 0,00 00-6495.001 
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13 EX - PLUS AEBE 4326/25-10-2022 122,76 0,00 00-6495.001 

14 Project 367/31-10-2022 126,00 0,00 00-6495.001 

15 Project 368/31-10-2022 126,00 0,00 00-6495.001 

16 Project 369/31-10-2022 126,00 0,00 00-6495.001 

17 ΦΑΝΗ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 026707/4-11-22 145,30 0,00 00-6495.001 

18 ΦΑΝΗ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 026709/4-11-22 147,41 0,00 00-6495.001 

19 ΦΑΝΗ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 026710/4-11-22 128,30 0,00 00-6495.001 

20 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000196/7-11-22 149,80 2,20 00-6495.001 

21 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000195/7-11-22 149,80 2,20 00-6495.001 

22 VICKO 131/17-11-2022 109,60 2,20 00-6495.001 

23 VICKO 132/17-11-2022 57,60 2,20 00-6495.001 

24 DocuPlus 247/22-11-2022 6,94 2,20 00-6495.001 

25 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16850/22-11-2022 37,35 0,00 00-6495.001 

26 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16847/22-11-2022 149,45 0,00 00-6495.001 

27 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16848/22-11-2022 148,85 0,00 00-6495.001 

28 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16849/22-11-2022 148,27 0,00 00-6495.001 

29 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16846/22-11-2022 148,52 0,00 00-6495.001 

30 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000208/22-11-22 71,00 2,20 00-6495.001 

31 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000211/25-11-22 149,96 2,20 00-6495.001 

32 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000212/25-11-22 149,96 2,20 00-6495.001 

33 ΤΖΑΝΕΤΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 139/29-11-2022 127,00 0,00 00-6495.001 

34 ΑΝΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 255/29-11-2022 120,00 0,00 00-6495.001 

35 ΑΦΟΙ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ 190/29-11-2022 117,80 2,20 00-6495.001 

36 Euronics 592/30-11-2022 110,00 0,00 00-6495.001 

37 Euronics 591/30-11-2022 80,00 0,00 00-6495.001 

38 ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛ. ΙΣΜΗΝΗ 22/30-11-2022 145,00 0,00 00-6495.001 

39 ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛ. ΙΣΜΗΝΗ 23/30-11-2022 96,70 0,00 00-6495.001 

40 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6/1-12-2022 120,00 4,70 00-6495.001 

41 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000216/5-12-22 70,60 2,20 00-6495.001 

42 ΝΙΚΟΣ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΕΠΕ 12937/7-12-2022 105,00 0,00 00-6495.001 

43 ΛΥΚΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΑΤ000227/12-12-22 65,10 2,20 00-6495.001 

44 Σ.Α. ΜΠΥΛΩΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 134/14-12-2022 142,50 0,00 00-6495.001 

45 Σ.Α. ΜΠΥΛΩΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 135/14-12-2022 146,96 0,00 00-6495.001 

46 XEROX Hellas A.E.E. 2390004594/7-12-22 50,00 0,00 00-6495.001 

47 EX - PLUS AEBE 4650/15-12-2022 148,23 0,00 00-6495.001 

48 EX - PLUS AEBE 4651/15-12-2022 148,23 0,00 00-6495.001 

49 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΠΥΜ-000003/14-12-22 148,80 0,00 00-6495.001 

50 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΠΥΜ-000004/14-12-22 148,80 0,00 00-6495.001 

51 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16954/15-12-2022 149,25 0,00 00-6495.001 

52 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16955/15-12-2022 148,39 0,00 00-6495.001 

53 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16956/15-12-2022 148,76 0,00 00-6495.001 

54 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16957/15-12-2022 62,99 0,00 00-6495.001 

55 medathlon 3516/15-12-2022 124,00 0,00 00-6495.001 

56 medathlon 3517/15-12-2022 70,68 0,00 00-6495.001 

57 ΒΑΡΕΛΑ 383/15-12-2022 149,10 0,00 10-6612 

58 ΒΑΡΕΛΑ 384/15-12-2022 148,20 0,00 10-6612 

59 ΒΑΡΕΛΑ 385/15-12-2022 149,20 0,00 10-6612 



60 ΒΑΡΕΛΑ 386/15-12-2022 59,50 0,00 10-6612 

61 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ ΤΑΕ28/11-10-2022 147,56 0,00 10-6612 

62 Active  8860/17-11-2022 91,07 0,00 10-6612 

63 Active  8859/17-11-2022 91,07 0,00 10-6612 

  Σύνολο:   7.485,10    
 

 
 
 
 
       Συνημμένα: 
       1. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 369/19-07-2022. 

2. Αντίγραφο Χ.Ε.Π. Α1834/27-07-2022. 
3. Φάκελος με όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια. 
4. Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού της ΕΤΕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     Η 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

       ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
   Ευθυμία Πυργερή          Κωνσταντίνος Καραχάλιος          Ειρήνη Λέκκα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αχαρνές, 16/12/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Προς : Τον Κο Πρόεδρο και τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα       
ΤΚ 13673 Αχαρνές  
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης 
Τηλ.: 213 2072370 
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης 
Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών 
προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αχαρνών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.906,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 74.283,44 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (Φ.Π.Α. 24% ίσο με 14.377,44 €). B. Έγκριση 
της αριθ. 174/2022 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των Εργασιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και 
Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών. Γ. Έγκριση της 
αριθ. 213/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση των Εργασιών Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από 
εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Δ. Σύνταξη των όρων 
διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, 
Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών 
και Αποκομιδής Μπαζών προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής». 
 
 
Έχοντας υπόψη τα εξής :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

4ο ΘΕΜΑ 



δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α΄/2010), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.............». 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 
καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά 
το άρθρο 61». 

4. Τις διατάξεις της Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β` 24.8.2010), όσον 
αφορά τα «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις του Ν. 4030/2011, (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011)    «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων» και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 
απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 
ρυθμίσεις. 

6. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
αναδόχου/ων για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και 
διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους κοινόχρηστους 
χώρους της Δ.Κ Αχαρνών με σκοπό τα απόβλητα να οδηγηθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα 
διαχείρισης προς αξιοποίηση (ενδεικτικά: παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, 
φυτοχωμάτων, εναλλακτικών καυσίμων (pellet), compost) και της παροχής υπηρεσιών 
συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς και απόρριψης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), μπαζών και ογκωδών αντικειμένων προερχόμενων από εργασίες 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών σε αδειοδοτημένους χώρους. 

7. Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συνέταξε την αριθ. 174/2022 
τεχνική μελέτη, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 29.986,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

8. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την αριθ. 213/2022 τεχνική μελέτη, 
σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
29.920,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 



9. Η προς παροχή των εν λόγω υπηρεσιών κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς 
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [90511100-3]-Υπηρεσίες αποκομιδής 
στερεών αστικών απορριμμάτων και [45111220-6] - Εργασίες απομάκρυνσης μπάζων. 

10. Η παρούσα παροχή υπηρεσιών διαιρείται σε δύο (2) ομάδες. Αναλυτικά οι ομάδες 
έχουν ως εξής : Oμάδα Α΄ (Υπηρεσίες Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης 
Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών), εκτιμώμενης αξίας 29,986,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 24% και Oμάδα Β΄ (Αποκομιδή Μπαζών προερχόμενων από εργασίες της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών), εκτιμώμενης αξίας 29,920,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
24%. 

11. Χρόνος διάρκεια ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της 
και δημοσίευσής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για ένα (1) έτος ή νωρίτερα σε περίπτωση 
εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου. 

12. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της κάθε ομάδας της σύμβασης. Προσφορές 
υποβάλλονται είτε για το σύνολο των ομάδων, είτε για οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας.  

13. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 116123/24-11-2022), το οποίο καταχωρήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από την Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011668990 2022-11-24», όσον αφορά την Ομάδα Α΄. 

14. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 124091/13-12-2022), το οποίο καταχωρήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011806077 2022-12-14», όσον αφορά την Ομάδα Β΄. 

15. Το αριθ. 116178/24-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα από την Δ/νση Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης για την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης. 

16. Το αριθ. 124414/14-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών για την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης.  

17. Την με αρ. πρωτ. 117104/28-11-2022 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, που 
αφορά στην με αρ. Α-977/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΓΗΗΩΨ8-ΑΒΨ, 
ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011785865 2022-12-12) για την έγκριση διάθεσης 
συνολικού ποσού 37.182,64 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6142.002 (ΟΜΑΔΑ Α΄) 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

18. Την με αρ. πρωτ. 125341/16-123-2022 απόφασης του Δημάρχου Αχαρνών, που 
αφορά στην με αρ. Α-1035/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 
ΩΣΧΨΩΨ8-ΞΕ6, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011831249 2022-12-16) για την 
έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 37.100,80 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6162.013 (ΟΜΑΔΑ 
Β΄) εις βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των 100,00 € και 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των 37.000,80 €. 



19. Λόγω της χρονικής διάρκειας δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού και σε 
περίπτωση καθυστέρησης (όπως για παράδειγμα προδικαστικών προσφυγών, υποβολής 
προσφορών πλήθους οικονομικών φορέων, ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων), 
προβλέπεται η διαγωνιστική διαδικασία με την υπογραφή της σύμβασης και του χρονικού 
διαστήματος υλοποίησης αυτής, καθώς και η παράδοση των ειδών της προμήθειας να 
συνεχιστεί στο επόμενο οικονομικό έτος και θα βαρύνει ανάλογα τις σχετικές πιστώσεις του 
Δήμου Αχαρνών με την ανάλογη απόφαση ανάληψης δαπάνης και την μεταφορά των 
σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται από το οικονομικό έτος 2022 στο οικονομικό έτος 
2023. 

20. Λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης ο διαγωνισμός πρέπει να 
διενεργηθεί με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω της 
εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 
την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
(άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019). 

 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή 

συνεδρίαση για τα κάτωθι : 

Α) για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων για την εκτέλεση της παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής, 
Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών 
και Αποκομιδής Μπαζών προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.906,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και 74.283,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (Φ.Π.Α. 24% ίσο με 
14.377,44 €). 

Β) για την έγκριση της αριθ. 174/2022 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των Εργασιών 
Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης 
Δ.Κ. Αχαρνών. 

Γ) για την έγκριση της αριθ. 213/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των Εργασιών Αποκομιδής Μπαζών 
Προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 



Δ) για τον καθορισμό και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης, 

για την εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

Ο Συντάκτης 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Προμηθειών 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
  

 
Νικόλαος Γκαγκαστάθης 

 
 

Ελένη Κατρά 

 
Ειρήνη Λέκκα 
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Αχαρνές, 19 / 12 / 2022 

 
 

 
 

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 125367/16-12-2022 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών του Αυτοτελούς 

Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 

Εξοπλισμού για το έτος 2022, που αφορά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και 

των Νομικών του Προσώπων για τρία (3) έτη. 

Β. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών 

για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του 

Προσώπων για τρία (3) έτη, στις εταιρείες: α) της κας Αναστασίας 

Χατζάκη, με ΑΦΜ: 123109681/Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, όσον αφορά τις 

ομάδες των υγρών καυσίμων της προμήθειας και β) GANDOIL 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, με ΑΦΜ: 800497675/Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, όσον αφορά 

την ομάδα των λιπαντικών της παρούσας προμήθειας». 

 
 

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

5ο ΘΕΜΑ 



διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική 

Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους 

όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και 

ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, 

τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 

4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄) και ιδίως των διατάξεων 

του άρθρου 100 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και 

εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

5. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 201/τεύχος Α’/12-12-2012 

η οποία κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’/25-01-2013) και πιο 

συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης σύμφωνα με την οποία, μεταξύ 

άλλων, η ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας πετρελαιοειδών για τις ανάγκες 

των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 

πραγματοποιείται από τους οικείους Δήμους. 

6. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας 

υγρών καυσίμων, λιπαντικών – ορυκτελαίων για τα οχήματα/μηχανήματα και 

λοιπό εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών Προσώπων αυτού για τρία 

έτη. 

7. Την αριθ. 95/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση τεχνικών 

Υπηρεσιών – Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης, συνολικού 

ενδεικτικού προϋπολογισμού4.174.534,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.  



8. Την υπ' αριθ. 472/07-10-2022 (ΩΔΜΗΩΨ8-Γ5Ν) απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του 

Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων για τρία (3) έτη, η εκτέλεσή της 

με ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, η έγκριση της μελέτης και η σύνταξη 

των όρων διακήρυξης. 

9. Την με αρ. πρωτ. 99292/12-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011422776 2022-

10-14) διακήρυξη. 

10. Την με αρ. πρωτ. 99288/12-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΩΩΨ8-Α15, ΑΔΑΜ: 

22PROC011422739 2022-10-14) προκήρυξη. 

11. Την προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. με αρ. 

2022/S 199-562657. 

12. Τα έγγραφα της σύμβασης της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η 

οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 172383 στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr).  

13. Με την αρ. 608/28-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΗΩΨ8-Γ8Ψ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού και αναδείχθηκαν οι 

προσωρινοί ανάδοχοι. 

14. Με το αριθ. πρωτ. 118540/30-11-2022 έγγραφο του Δήμου, 

προσκλήθηκαν οι εταιρείες Α) Αναστασία ΧΑΤΖΑΚΗ, με ΑΦΜ: 

123109681/Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών και Β) «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με ΑΦΜ: 800497675 Δ.Ο.Υ. 

Ελευσίνας, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάσει των όρων της 

διακήρυξης. 

15. Τα δικαιολογητικά μειοδότη υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα από τους 

προσωρινούς αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

16. Με το αριθ. πρωτ. 125367/16-12-2022 συνημμένο πρακτικό Νο3 της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών του Αυτοτελούς 

Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού για το έτος 

2022 αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά μειοδότη των προσωρινών αναδόχων και 

προτείνεται η οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στις ως άνω δύο εταιρείες. 

17. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 



ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) – Νυν Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 

και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (άρθρα 345-374) του Ν. 4412/2016. 

 
 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για τα εξής :  

Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 125367/16-12-2022 πρακτικού 

Νο3 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών του 

Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού 

για το έτος 2022, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για 

την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και 

των Νομικών του Προσώπων για τρία (3) έτη και  

Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες 

του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων για τρία (3) έτη, στις 

εταιρείες : Α) Αναστασία ΧΑΤΖΑΚΗ, με ΑΦΜ: 123109681/Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών και 

Β) GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, με ΑΦΜ: 800497675/Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως εξής : 

1. Για την Ομάδα «Α΄ - Αμόλυβδη βενζίνη» της Προμήθειας Καυσίμων και 

Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων 

για τρία (3) έτη, υπέρ της ανάδειξης της ατομικής επιχείρησης της κας Αναστασίας 

Χατζάκη, με ΑΦΜ: 123109681/Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Δ/νση Επιχείρησης Αχαρνών 

485 (έδρα Αχαρνών 350, Αθήνα), ΤΚ 14343, Νέα Χαλκηδόνα, τηλ. 2102520790, 

φαξ 2102511430, e-mail: n_chatzaki@hotmail.com, ως οριστικής αναδόχου, με 

ποσοστό έκπτωσης 2,00 %, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής 

τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για 

τον Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-02-2006), Σχετικές Πράξεις 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ΄ Πράξη 14/2015 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 



4 Πράξη 189/2017) και μέχρι του συνολικού ποσού των  254.016,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. (314.979,84 € με Φ.Π.Α.) για το σύνολο των φορέων που αιτούνταν το 

υπό προμήθεια είδος. 

2. Για την Ομάδα «Β΄ - Πετρέλαιο κίνησης» της Προμήθειας Καυσίμων και 

Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων 

για τρία (3) έτη, υπέρ της ανάδειξης της ατομικής επιχείρησης της κας Αναστασίας 

Χατζάκη, με ΑΦΜ: 123109681/Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Δ/νση Επιχείρησης Αχαρνών 

485 (έδρα Αχαρνών 350, Αθήνα), ΤΚ 14343, Νέα Χαλκηδόνα, τηλ. 2102520790, 

φαξ 2102511430, e-mail: n_chatzaki@hotmail.com, ως οριστικής αναδόχου, με 

ποσοστό έκπτωσης 3,66 %, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής 

τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για 

τον Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης και μέχρι του συνολικού ποσού των  

1.926.250,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (2.388.550,00 € με Φ.Π.Α.) για τις ανάγκες του 

Δήμου Αχαρνών. 

3. Για την Ομάδα «Γ΄ - Πετρέλαιο Θέρμανσης» της Προμήθειας Καυσίμων 

και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του 

Προσώπων για τρία (3) έτη, υπέρ της ανάδειξης της ατομικής επιχείρησης της κας 

Αναστασίας Χατζάκη, με ΑΦΜ: 123109681/Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Δ/νση 

Επιχείρησης Αχαρνών 485 (έδρα Αχαρνών 350, Αθήνα), ΤΚ 14343, Νέα 

Χαλκηδόνα, τηλ. 2102520790, φαξ 2102511430, e-mail: 

n_chatzaki@hotmail.com, ως οριστικής αναδόχου, με ποσοστό έκπτωσης 14,25 

%, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής πώλησης εκάστου 

είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής, κατά 

την ημέρα παράδοσης και μέχρι του συνολικού ποσού των 1.490.080,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. (1.847.699,20 € με Φ.Π.Α.) για το σύνολο των φορέων που αιτούνταν το 

υπό προμήθεια είδος. 

4. Για την Ομάδα «Δ΄ - Λιπαντικά και Ορυκτέλαια» της Προμήθειας 

Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών 

του Προσώπων για τρία (3) έτη, υπέρ της ανάδειξης της εταιρείας «GANDOIL 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 

ΑΦΜ: 800497675 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Δ/νση Επιχείρησης Οδός Τσόκα, Θέση 

Ξηροπήγαδο, Βιομηχανική περιοχή Μάνδρας, ΤΚ 19600, τηλ. 2105555136, e-mail: 

info@gandoil.gr, ως οριστικής αναδόχου, με το συνολικό ποσό των 177.433,50 

€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (220.017,54 € με Φ.Π.Α.). 

 



 
     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής          Τα μέλη της Επιτροπής  

 
 
 
 

            Κων/νος Κασιμάτης           1. Σάββας Παπαδόπουλος     2. 
Σπυρίδων Παππούς 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αχαρνές, 21 - 12 - 2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Προς : Τον Κο Πρόεδρο και τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα       
ΤΚ 13673 Αχαρνές  
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης 
Τηλ.: 213 2072370 
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων για 3 έτη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.313.744,88 € 
χωρίς Φ.Π.Α. 13 % (1.484.531,71 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). B. Έγκριση της 
με αρ. 215/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Σύνταξης 
Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης). Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου 
Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για 3 έτη, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής». 
 
Έχοντας υπόψη τα εξής :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄). 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 72 περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) 
«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

6ο ΘΕΜΑ 



παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες 
τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............». 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 
καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά 
το άρθρο 61». 

4. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων της Προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της 
σίτισης  των παιδιών των Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ αρμοδιότητας του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτική  Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών» (ΔΗΦΑ), του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου «Ελένη Σαχσανίδη», καθώς και την προμήθεια γάλακτος για 
τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αχαρνών και της «Δημοτικής  Φροντίδας του 
Δήμου Αχαρνών για τρία (3) έτη. 

5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, συνέταξε την 
επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη αριθ. 218/2022 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 1.313.744,88 € χωρίς Φ.Π.Α. 13 % για το σύνολο των ομάδων. 

6. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [15800000-6]-Διάφορα προϊόντα διατροφής; 
[03221000-6]-Λαχανικά; [15111200-1]-Μοσχαρίσιο κρέας; [15331170-9]-Κατεψυγμένα 
λαχανικά; [15500000-3]-Γαλακτοκομικά προϊόντα; [15540000-5]-Τυροκομικά προϊόντα; 
[03222000-3]-Φρούτα και καρποί; [15112130-6]-Κοτόπουλα; [15221000-3]-Κατεψυγμένα 
ψάρια; [15812122-4]-Γλυκές πίτες; [15811511-1]-Έτοιμα σάντουιτς; [15811300-9]-
Κρουασάν; [15811100-7]-Ψωμί; [15811000-6]-Προϊόντα άρτου; [15511000-3]-Γάλα; 
[15861000-1]-Καφές; [15982000-5]-Αναψυκτικά; & [15982100-6]-Φρουτοχυμοί; 

7. Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται στις εξής οκτώ (8) ομάδες (οι οποίες έχουν 
δημιουργηθεί βάσει της φύσεως και του ομοειδούς των ειδών της κάθε ομάδας) : ΟΜΑΔΑ 
Α  : «Είδη παντοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 226.984,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13 %) , ΟΜΑΔΑ Β  
: «Είδη οπωροπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 58.985,00 €,  πλέον Φ.Π.Α. (13 %) , ΟΜΑΔΑ Γ     
: «Είδη κρεοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 115.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%) , ΟΜΑΔΑ Δ    : 
«Κατεψυγμένα είδη», εκτιμώμενης αξίας 50.925,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%) , ΟΜΑΔΑ Ε    : 
«Φρέσκο παστεριωμένο γάλα», εκτιμώμενης αξίας 777.230,88 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%) , 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ  : «Είδη αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 49.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%) , 
ΟΜΑΔΑ Ζ : «Αναψυκτικά και είδη καφεκοπτείου», εκτιμώμενης αξίας 17.580,00 €, πλέον 
Φ.Π.Α. (13%) και ΟΜΑΔΑ Η :  «Μικρογεύματα», εκτιμώμενης αξίας 17.040,00 €, πλέον 
Φ.Π.Α. (13%). 

8. Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση 
ότι η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και το σύνολο της 
ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. 

9. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής και αναλυτικά: Α) Για τα είδη κρεοπωλείου (Ομάδα Γ), 
οπωροπωλείου (Ομάδα Β), ελαιόλαδο (από την Ομάδα Α) και κατεψυγμένα ψάρια και 



λαχανικά (Ομάδα Δ), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 
όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. Β) Για τα 
υπόλοιπα είδη τροφίμων, δηλαδή είδη παντοπωλείου (Ομάδα Α πλην του είδους 
ελαιολάδου), φρέσκο πλήρες γάλα (Ομάδα Ε), είδη αρτοποιίας (Ομάδα ΣΤ), Ποτά, 
αναψυκτικά και είδη καφεκοπτείου (ομάδα Ζ) και Μικρογεύματα (Ομάδα Η) η ανάθεση θα 
γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του 
προϋπολογισμού της μελέτης (στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας) και με την 
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας. 

10. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024 του Δήμου Αχαρνών και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα». Έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης από τον κάθε φορέα υλοποίησης. 

11. Σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 201/τεύχος Α’/12-12-
2012 η οποία κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’/25-01-2013) και πιο συγκεκριμένα 
την παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης, για προμήθειες μεταξύ άλλων και τροφίμων, λοιπών 
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, η ανάδειξη των αναδόχων και η διαγωνιστική διαδικασία 
πραγματοποιείται από τους οικείους Δήμους. 

12. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου 
Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του Ν. 4412/2016). Οι ανωτέρω διαδικασίες δημοσίευσης και 
πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρ. 22 παρ. 1 & 5 και 
του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών μετά την αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε, 
περιορίζεται κατά πέντε (5) ημέρες. 

 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή 

συνεδρίαση για τα κάτωθι : 

Α) για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων της Προμήθειας Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις 
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για 3 έτη, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 1.313.744,88 € χωρίς Φ.Π.Α. 13 % (1.484.531,71 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  



Β) για την έγκριση της αριθ. 215/2022 επισυναπτόμενης μελέτης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. 

Γ) για τον καθορισμό και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο 

διακήρυξης, για την εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με κριτήριο 

κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής. 

Ο Συντάκτης 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
  

 
Νικόλαος Γκαγκαστάθης 

 
 

Ελένη Κατρά 

 
Ειρήνη Λέκκα 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  13/12/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ   

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

  

  

 
 
                                                                                        Προς: 
                                                          Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                          κο Σπύρο Βρεττό 

 
 

 
    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Η με αρ. 214/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 74.400,000 ευρώ με 

Φ.Π.Α. (24%) 
         συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και 
εγκρίθηκε με   
         την με αριθμ. 56/2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 

2. Το έργο χρηματοδοτείται  από πόρους Δήμου.  
3. Με την υπ. αριθμ. 209/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν οι όροι 
της διακήρυξης. 

4.  Η με αρ. πρωτ. 67582/30-12-2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 
επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ». 

5.  Tην με αρ. 67549/30-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(A.Α.Υ) με αριθμό καταχώρησης Α-1229 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του 
Δήμου Αχαρνών.   

6. Τη με αριθμό 11638/09-02-2022 Απόφαση Δημάρχου με την οποία 
κυρώθηκε απευθείας η ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση: 
«ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση  “2,00%”.  

7. Στις  8  Μαρτίου 2022 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 21521 εργολαβική 
σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του 
εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε., ποσού 
72.941,78ευρώ με Φ.Π.Α., με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (6) 
μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 08-09-2022 . 

8. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 23392/14-03-2022 πράξη ορισμού των κ. 
Λαμπρινίδου  
Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού  και Καραδήμα Μαρίας ως 
επιβλεπουσών του έργου.  

ΘΕΜΑ: 1η Παράταση χρόνου περαίωσης του  έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το αντικείμενο της σύμβασης   είναι οι εργασίες  που αφορούν στην κατασκευή 
νέας πλατείας επί της οδού Γαλήνης, με σκοπό την αστική αναβάθμιση της 
περιοχής του Πανοράματος του Δήμου Αχαρνών. Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν 
εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευής τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
διάστρωσης σκυροδέματος,  τοποθέτησης πρόχυτων κρασπέδων  και πλακών 
πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, τοποθέτησης φωτισμού, φύτευσης και τοποθέτησης 
εξοπλισμού πλατείας (καθιστικά, κάδους απορριμμάτων).  
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   
Δεν έχουν εγκριθεί Πιστοποιήσεις. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το σύνολο της 
εργολαβικής σύμβασης δηλαδή 72.941,78€. 
 
Δ.  ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 55142/10-06-2022 δήλωσή του, ο Ανάδοχος, ζήτησε   
επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για χρονικό  
διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης του κατά το άρθρο 153.1.α 
του 
Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022), το οποίο αφορά σε ¨ Επείγουσες 
ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων¨, η οποία και  του 
δόθηκε με την με αρ.  383/27-07-2022 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  
έτσι  για  το  έργο  ορίστηκε  ημερομηνία περαίωσης  η 06-12-2022. 
 
Με την με αρ. πρωτ. Δήμου 117787/29-11-2022 , ο Ανάδοχος του έργου, 
κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας διάρκειας έξι (6) μηνών 
ήτοι μέχρι  10/06/2023 ¨δεδομένου ότι τα προβλήματα τροφοδοσίας υλικών 
προς ενσωμάτωση και πρώτων υλών οξύνονται προϊόντος του χρόνου ¨ 

  
Προκειμένου να  υπάρξει  έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών η 
Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και προτείνει την  
παράταση  του  συμβατικού  χρόνου  ισχύος  της  παραπάνω  Σύμβασης  
κατά τέσσερεις (4) μήνες , ήτοι μέχρι  10/04/2023.  
 
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

                                                               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Τ.Υ. 

 
 
 
 
                                                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

                                                                      Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &  
Μηχανικός Η/Μ 
 



 

                                  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                          Αχαρνές :  20/12/2022 
Τηλ. : 213 2072436 
                              

    E I Σ Η Γ Η Σ Η 
 
                                                                 Προς: 
                                                                       Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                    κ. Σπύρο Βρεττό    
        

         
ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ»  
          

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 

Δήμου Αχαρνών έτους 2022 το οποίο εγκρίθηκε με την 116/2022 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Για το έργο αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 206/2022 

Μελέτη προϋπολογισμού 1.400.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 

671/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.103  του Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 του Δήμου 

Αχαρνών. 

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 8 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα με «ελεύθερη συμπλήρωση 

ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 37 του Ν.4782/2021). 

 Προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, απαιτείται εκ μέρους 

της Οικονομικής  Επιτροπής η έγκριση των όρων διακήρυξης την οποία και σας 

διαβιβάζουμε  συνημμένα ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 

 

             Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  
          Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                   
 

                                                   
                         Αναστάσιος Δαμάσκος 

                                                                             Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχανικός Η/Υ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Αχαρνές, 20 / 12 / 2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ   

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Συντάκτης: Τούντα  Κων/να  
Τηλ.: 213 20 72 447  
Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr  

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
  
                                                                     

 

 ΘΕΜΑ: 2η Παράταση  χρόνου  περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ».   

 
Έχοντας υπόψη τα:  
 
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 61/2021 μελέτη από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών,  προϋπολογισμού 500.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24 % . 

2. Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 

έτους 2021 σύμφωνα με την με αριθμό 60/2021 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου. 

3. Με την με αριθμό 325/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη 

(τεύχη δημοπράτησης) του έργου και με την  με αριθμό 367/2021 ενέκρινε τους όρους 

διακήρυξης. 

4. Η δημοπρασία του έργου έγινε  στις 14/12/2020 και  με την με αριθμό 562/2021 

Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής η ανάθεση του έργου κυρώθηκε στην εργοληπτική 

επιχείρηση: ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, με μέση έκπτωση 53,05%. 

5. Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 29511/30-03-2022, (ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩΨ8-ΨΜΥ) εργολαβική 

Σύμβαση ποσού  241.023,49 € με ΦΠΑ 24% . Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε 

σε οκτώ (8) μήνες, με συμβατική προθεσμία περαίωσης  την 30.11.2022 και κατόπιν 

παράτασης έως τις  30/12/2022 (εγκρίθηκε με τη με αριθμό 610/2022  απόφαση Ο.Ε.). 

 
Προς: Τον Πρόεδρο   Οικονομικής   

   Επιτροπής  
κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό 
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6. Με το με αρ.πρωτ. 29872/31.3.22 έγγραφο  ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του 

έργου, η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. 

 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με το παρόν έργο προβλέπεται η συντήρηση του ασφαλτικού οδοστρώματος με τη 

διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) σε οδούς του Δήμου στις οποίες  παρατηρούνται 

τοπικές αποσυνθέσεις του ασφαλτοτάπητα, αποσαρθρώσεις, εκτεταμένοι λάκκοι, 

καθιζήσεις και γενικά πεπαλαιωμένο ολισθηρό οδόστρωμα. 

  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   
Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 241.023,49 €,  με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τον 
εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (εγκρίθηκε με την με αρ. 507/18.10.22 
απόφαση Ο.Ε.).  
 

  Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Με το  με αρ. πρωτ. 126296/19.12.22 έγγραφο, η Ανάδοχος  εταιρεία του έργου  «ΤΣΙΓΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ»,  ζητά την παράταση  της συμβατικής προθεσμίας κατά 
τρεις (3) μήνες,  λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις , χαμηλές 
θερμοκρασίες ,κλπ) της χειμερινής περιόδου  ως κύρια αιτία  καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση των εργασιών . 
 
 Η Υπηρεσία μας αποδέχεται την 2η παράταση  του  συμβατικού  χρόνου  ισχύος  της  
παραπάνω  σύμβασης  κατά τρεις (3) μήνες,  ήτοι μέχρι 30/3/2023, προκειμένου να  
συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών και να ολοκληρωθεί το έργο. 
 
Παρακαλούμε την συζήτηση  του θέματος και την  λήψη   σχετικής απόφασης.  

 

 

 

 Ο   Διευθυντής  Τ.Υ.  

 

  
 Αναστάσιος Δαμάσκος 

Ηλ. Μηχ. & Μηχανικός Η.Υ. 

 

 
 



  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη 
Τηλ: 213 2072436    Αχαρνές: 21/12/2022  
 
                                Προς:Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                     κο Σπύρο Βρεττό 

 
 

 
       Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης σε προσεχή 

συνεδρίαση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ». 

1) Εργολάβος του έργου είναι η εταιρεία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

2)Επιβλέπουσες Μηχανικοί του έργου ορίστηκαν οι: κα Κολοκούρη 

Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και η κα Καραδήμα Μαρία, Μηχ. 

Παραγωγής & Διοίκησης Π.Ε. 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (αρ. πρωτ. 

69808/03-11-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και του Δήμου Αχαρνών). Η αξία των εργασιών για το έργο είναι 

598.106,25€ με ΦΠΑ βάσει του 5ου Τελικού - Τακτοποιητικού ΑΠΕ. 

4) Η ανάθεση του έργου έγινε με την 147/2019 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

5) Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 22-10-2019 με το με αρ. 

πρωτ. 46659 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Ο συμβατικός χρόνος 

περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ορίστηκε σε 12 μήνες, 

ήτοι μέχρι 22-10-2020. 

6) Με την 99/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ( 1ος ΑΠΕ). 
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7) Με την υπ. αριθμ. 232/19.10.2020  απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου 

Αχαρνών εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης 

του έργου κατά 6 μήνες , δηλαδή έως τις 22/04/2021.  

8) Με την 50/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ( 2ος 

ΑΠΕ).  

9) Με την υπ. αριθμ. 151/2021 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκε η 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 

έργου κατά 2 μήνες, δηλαδή έως τις 22/06/2021. 

10) Με την  υπ. αριθμ. 274/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Εργασιών ( 3ος ΑΠΕ).  

11) Με την  υπ. αριθμ. 327/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Εργασιών ( 4ος ΑΠΕ - Τελικός Τακτοποιητικός).  

12) Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον εργολάβο με το με αρ. 

πρωτ. παραλαβής 27182/14-07-2021 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών και 

εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 27182/20-07-2021 

έγγραφο του Δήμου Αχαρνών.  

13) Ο χρόνος εγγύησης του ανωτέρω έργου έληξε στις 22/09/2022, για 

αυτό το λόγο, ζητείτε διενέργεια προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου. 

Η επιτροπή παραλαβής συνήλθε  στις 20-10-2022, κατόπιν πρόσκλησης του 

Προέδρου της (αρ. πρωτ. Δήμου: 98932/12-10-2022) και αφού έκανε κατά 

το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες 

αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα 

παραλαβής αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του 

φακέλου, σε εφαρμογή των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016, 

παρέλαβε οριστικά τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά.   

 Παρακαλούμε για τη  συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 
                                                                       Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.   

 
                                                                      Αναστάσιος Δαμάσκος 

                                                                         Ηλεκτρ./Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ 
                                                            
 



  

 
Εξαιρετικά επείγον  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Συντάκτρια: Μ. Καραδήμα 
Τηλ: 213 2072444        
email: mkaradima@acharnes.gr 
 
       

Προς 
Τον Πρόεδρο Οικονομικής 

Επιτροπής 
κο Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης της υπηρεσίας «Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με 
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Αχαρνών»  

          

Με την με αρ. 649/2022 (ΑΔΑ: 91ΠΨΩΨ8-4Ι4) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου Αχαρνών περί: «Έγκριση της σκοπιμότητας και της 

βιωσιμότητας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας 

στον Δήμο Αχαρνών, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής 

επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού 

και εκτέλεσης της Σύμβασης Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών», επιλέχθηκε η 

χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως 

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).  

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συντάχτηκε η με αρ. 216/2022 μελέτη 

προϋπολογισμού 20.640.419,99 € η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 672/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Το σύνολο της προσδιοριζόμενης δαπάνης για την αποπληρωμή της 

Ενεργειακής Αναβάθμισης, καλύπτεται απολύτως από τα εφαρμοζόμενα Ανταποδοτικά 

Τέλη του Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6162.010 του Προϋπολογισμού του Δήμου. 

Οι αμοιβές του Αναδόχου θα καλύπτονται από το ποσό εξοικονόμησης της Ενεργειακής 

Κατανάλωσης (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ). 

Η Σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο περιλαμβάνει στο πρώτο στάδιο 

εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης που θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα που 
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δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Οι εργασίες Ενεργειακής 

Αναβάθμισης αφορούν στην εγκατάσταση / αντικατάσταση υλικών και μετά την 

ολοκλήρωση και παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος θα παρέχει τις 

υπηρεσίες λειτουργίας / συντήρησης του Συστήματος για δώδεκα (12) έτη.   

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής.  

Προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό της υπηρεσίας, απαιτείται εκ 

μέρους της Οικονομικής  Επιτροπής η έγκριση των όρων διακήρυξης την οποία και σας 

διαβιβάζουμε  συνημμένα ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                      ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Θέμα: Α)Απόδοση Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών 

και Β) Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή αυτής έτους 2021 
  
Κύριε Πρόεδρε,                                                                           
   Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή για την Α) Απόδοση Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 

Αχαρνών και Β) Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή αυτής έτους 2021. 

Η εν λόγω παγία δεν χρησιμοποιήθηκε 

 

Συνημμένα: 

1. Αντίγραφο ΧΕΠ 2199Α 

2. Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού της ΕΤΕ  

 

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

   

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
                                                                                                                             
Συντάξασα: Ασκαρίδη Βασιλική 
Email: vaskaridi@acharnes.gr 
Τηλ.: (+30) 213 2072331 
 

 
 
 

Βαθμός προτεραιότητας: «KOINO» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο  
αρχείο: «3 έτη» 
 
 
 
Προς: 
Τον  Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
κ. Βρεττό Σπυρίδων 
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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, 13 Δεκεμβρίου  2022                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 
                                                                    ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την  υπ’ αριθμ .: 5379/2022 Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών-Τμήμα 2ο 

Δημόσιο,   η οποία εξεδόθη επί της  από 18-06-2019 με   Αριθμό Κατάθεσης  

Δικογράφου: 5529/468/2019  αίτησης   των Μαρίας χας Κωνσταντίνου 

Κουντούρη, το γένος Γεωργίου Κουμπούρη κ.λπ ( σύν. 4)   κατά του Δήμου 

Αχαρνών,  η οποία αναγνωρίζει τους αιτούντες δικαιούχους της αποζημίωσης  που 

καθορίσθηκε   προσωρινά με    τιμή μονάδος το  ποσό των 306,50  ευρώ ανά  τ.μ. 

για  απαλλοτριούμενα  ακίνητα: α)  με Κ.Α 29.36.15Α εμβαδού 725,00 τ.μ και β)  

με Κ.Α 29.36.15Β εμβαδού 417,85 τ.μ. εντός του Ο.Τ Γ2051 της Πολεοδομικής 

Ενότητας «ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄»  του Δήμου Αχαρνών. 

2. Την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου 

Αχαρνών,  όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.: 

52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει., σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε 

ο προσδιορισμός συμβιβαστικής (εξωδικαστικής)  τιμής αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενων εκτάσεων  για την Π.Ε  « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄»  στο ποσό των 178,00 

ευρώ το τ.μ 

4.Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την κατάθεση αίτησης ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου  

    Αθηνών  εκ μέρους του Δήμου Αχαρνών  και εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες 

διατάξεις  

    προθεσμίας  για τον καθορισμό οριστικής τιμής στο ποσό των 178,00 ευρώ το τ.μ.,  

σύμφωνα με την    
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     υπ΄αριθμ : 405/2008   ως άνω  ( σχετ. 2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

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.  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 

8.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 

77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

 9. Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική     

        Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

  10. Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη  

        της Οικονομικής επιτροπής   

 

                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 Την λήψη απόφασης: 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να  εκπροσωπήσει  

τον Δήμο Αχαρνών να συντάξει   και να  καταθέσει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών και εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας,   

αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής στο ποσό των 178,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την 

υπ αριθμ.: 405/3-6-2008  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου 

Αχαρνών,  όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.: 52/5-

2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει,  κατά : α) των Μαρίας χας Κωνσταντίνου 

Κουντούρη, το γένος Γεωργίου Κουμπούρη κ.λπ ( σύν. 4)   και 2) της υπ’ αριθμ.: 5379/2022   

Αποφάσεως Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά το μέρος που   καθορίζει ως  προσωρινή 

τιμή μονάδος το   ποσό των 306,50  ευρώ ανά  τ.μ. για αποζημίωση των 

απαλλοτριούμενων ακινήτων ιδιοκτησίας των ως άνω,  ήτοι: α) του  ακινήτου με Κ.Α 

29.36.15Α εμβαδού 725,00 τ.μ. και β) του ακινήτου με Κ.Α 29.36.15Β εμβαδού 

417,85 τ.μ. εντός του Ο.Τ Γ2051 της Πολεοδομικής Ενότητας «ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄»   του 



Δήμου Αχαρνών, καθώς επίσης και για την κατάθεση προτάσεων μετά παραστάσεως 

κατά την συζήτηση της αίτησης όταν και όπου ορισθεί, καθώς και σε τυχόν 

συνεκδίκαση λόγω συνάφειας με αίτηση των  αντιδίκων εφόσον κατατεθεί, αλλά και 

σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση. .  

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία ορίζεται : α) στο 

ποσό των εκατόν τριάντα εννέα ( 139,00 ) ευρώ για την σύνταξη και κατάθεση της ως 

άνω  αίτησης και β) στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ  (288,00) ευρώ, για 

παράσταση και κατάθεση προτάσεων,  πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με 

τα   ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.  

Προτεινόμενος  δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος. 
 

                             Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος 
                                        
                         Γεωργία Χ. Μπούσγου                                  Δήμητρα Ε. Καψιώτη  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

 

  

 

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,  8 Δεκεμβρίου   2022                         

 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

 
                                                             ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1.Το   με αριθμό  πρωτ.: 98465/07-10-2022    έγγραφο του Τμήματος  Πολεοδομικών 

Εφαρμογών  της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών  του 

Δήμου Αχαρνών  προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας,  δια του οποίου διαβιβάζεται φάκελος 

με στοιχεία επικειμένων ιδιοκτησίας της κας Βασιλάκη Καλλιόπης με Κ.Α.: 33.33.11  επί του  

Ο.Τ.: 2383  της Π.Ε «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ » και  αιτείται να προβεί η Νομική Υπηρεσία 

στις κατά νόμο ενέργειες προκειμένου να γίνει  παρακατάθεση στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων του  αναλογούντος ποσού για  αποζημίωση 

επικειμένων  ιδιοκτησίας της  ως άνω δικαιούχου για  να αποδοθεί  τμήμα 

ιδιοκτησίας της στον δικαιούχο κο Ιωάννη Καπετάνιο, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 

2260/417/2004 Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία κυρώθηκε η 

Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή  «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Αχαρνών     

2.Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες από 

τις ισχύουσες διατάξεις ενέργειες, ήτοι να συντάξει και να καταθέσει αίτηση ενώπιον του 

καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής για 

αποζημίωση της ως άνω δικαιούχου (στοιχ.1) και να επιμεληθεί της απαιτούμενης 

προδικασίας 

3.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  

4.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 
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5. Το από 7-10-2022  γνωμοδοτικό σημείωμα  της Νομικής Συμβούλου  του Δήμου, στο 

οποίο επισημαίνει  την   ανάγκη ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή,  σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του ν. 3852/2010, σε συνεργαζόμενο δικηγόρο    της κατάθεσης  αίτησης  ενώπιον 

του καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδίου  δικαστηρίου  για τον  καθορισμό  προσωρινής τιμής 

μονάδος,  προκειμένου να γίνει παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της 

αποζημίωσης λόγω  ρυμοτομίας  των   επικειμένων ιδιοκτησίας  της κας  Καλλιόπης, 

συζύγου  Νικολάου Μπιτσάκου, το γένος Τηλέμαχου και Ιουλίας Βασιλάκη και   να 

αποδοθεί τμήμα ιδιοκτησίας της στον κο  Ιωάννη Καπετάνιο, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 

2260/417/2004 Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία κυρώθηκε η 

Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή  «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Αχαρνών  

6. Το από 02-12-2016 υπ΄αριθμ.:  24/2016 ( αριθ. πρωτ. : 226365 )  Πρακτικό  της 

Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Χωρικής Αρμοδιότητας Ανατολικής 

Αττικής με θέμα : Προσδιορισμός αξίας επικειμένων που περιλαμβάνονται στην 

πράξη εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»  του Δήμου Αχαρνών »  

 7.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 

8.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του  ν. 

4555/2018 και ισχύουν 

9.Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

10.Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως 

μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

11. Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων 

 

                                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την  λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου: α) για να 

συντάξει και να  καταθέσει ενώπιον του καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδίου 

δικαστηρίου ,  αίτηση κατά της Καλλιόπης, συζύγου Νικολάου Μπιτσάκου, το γένος 

Τηλέμαχου και Ιουλίας Βασιλάκη, περί  καθορισμού προσωρινής τιμής, σύμφωνα με 

το από 02-12-2016 με αριθ.  24/2016 (αριθ. πρωτ.:226365 ) Πρακτικό   της Επιτροπής 

Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Χωρικής Αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής, 



προκειμένου να καθορισθεί το ποσό, το οποίο θα κατατεθεί στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων   ως αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας   των   επικειμένων 

ιδιοκτησίας της ως άνω δικαιούχου,  με Κ.Α.: 33.33.11   επί  του  Ο.Τ.: 2383  της Π.Ε «ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ » του Δήμου Αχαρνών  β) να επιμεληθεί όλης της προδικασίας που 

απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί απαλλοτριώσεων  και  γ)   να 

παραστεί και να καταθέσει προτάσεις, όταν και όπου ορισθεί η συζήτηση της αίτησης που θα 

καταθέσει, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτής   

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία  ορίζεται στο ποσό των 

117,00 ευρώ  για την σύνταξη και κατάθεση της αίτησης καθώς  και για την επιμέλεια όλης 

της προδικασίας και  στο ποσό των  256,00  ευρώ για παράσταση και  κατάθεση προτάσεων 

κατά τη συζήτηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου  όταν  ορισθεί , καθώς και 

σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση,   πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α 24 % , σύμφωνα  

με τον  Κώδικα  Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη  

 

                  Η Προϊσταμένη                                                     Η Νομική Σύμβουλος 

           Γεωργία Χ.  Μπούσγου                                             Δήμητρα Ε.  Καψιώτη     
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
       
      Αχαρνές,  19 Δεκεμβρίου   2022                         

 

       Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

       Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 
                                                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

1.Την υπ΄αριθμ.: 407/02-08-2022  ( ΑΔΑ: 9ΩΔΣΩΨ8-ΡΕΨ ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στο θέμα  της οποίας,   στο προοίμιο όπου αναφέρεται το  

αίτημα  της από 30 Ιουνίου 2022 εισήγησης  του Αυτοτελούς Τμήματος  Νομικής 

Υπηρεσίας καθώς και στο αποφασιστικό αυτής,  εκ παραδρομής δεν έχει 

συμπεριληφθεί  επακριβώς το  κείμενο  της εισήγησης  ,  αναφορικά με τις 

ενέργειες  στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο διορισθείς δι΄αυτής πληρεξούσιος 

δικηγόρος του Δήμου  κος Ευστάθιος Σαχσανίδης και ειδικότερα δεν αναφέρεται η 

σύνταξη και κατάθεση αίτησης του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής στο ποσό των 142 ,00 ευρώ/τ.μ 

σύμφωνα με την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του  Δήμου Αχαρνών,  όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  με την 

υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει κατά: α) Της Αγγελικής 

Βρεττού του Θεοδώρυ   και β) Της υπ’ αριθμ.: 2803/2022 Αποφάσεως Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών,  ως προς  το μέρος που    καθορίζει   προσωρινή τιμή μονάδος,  το 

ποσό των διακοσίων εξήντα   (260,00) ευρώ το τ/μ, για αποζημίωση λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας της καθ΄ης,  κειμένης επί των Ο.Τ. 1013 

και 1002    με   Κ.Α 22.16.01 και 22.32.02  στην Π.Ε «ΜΕΣΟΝΥΧΙ » 

2. Την από 09-09-2022 υπό του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου  κου Ευστάθιου 

Σαχσανίδη, δυνάμει της ως άνω αποφάσεως  της Οικονομικής Επιτροπής, 

κατατεθείσα ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία 

Απαλλοτριώσεων )  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6774/2022 και Ειδικό Αριθμό 

22ο ΘΕΜΑ 



Κατάθεσης : 892/2022 αίτηση του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΟΤΑ ) 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» περί καθορισμού οριστικής τιμής 

μονάδος  στο ποσό των 142,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008  

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Αχαρνών,  όπως αυτή 

επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη 

απόφαση και ισχύει,  κατά α) Της Αγγελικής Βρεττού του Θεοδώρυ   και β) Της 

υπ’ αριθμ.: 2803/2022 Αποφάσεως Μονομελούς Εφετείου Αθηνών και ειδικότερα κατά το 

μέρος που    καθορίζει ως  προσωρινή τιμή μονάδος το ποσό των διακοσίων εξήντα   

(260,00) ευρώ τ/μ, για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας 

της καθ΄ης,  κειμένης επί των Ο.Τ. 1013 και 1002     με Κ.Α 22.16.01 και 22.32.02  

στην Π.Ε «ΜΕΣΟΝΥΧΙ » του Δήμου Αχαρνών. με ορισθείσα  δικάσιμο την 23-05-

2023 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής   

       Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 

του  ν. 4555/2018   

       και ισχύουν  

4. Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την 

Οικονομική Επιτροπή  

        του Δήμου Αχαρνών.  

5. Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της  

      Οικονομικής επιτροπής. . 

                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Τη λήψη απόφασης: 1. Για  την ορθή επανάληψη και  συμπλήρωση της  υπ΄αριθμ.: 

407/02-08-2022 προγενέστερης  αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, 

εγκρίνοντας αναδρομικώς τη σύνταξη και  κατάθεση, υπό του διορισθέντος δι΄αυτής  

πληρεξουσίου δικηγόρου κου Ευστάθιου Σαχσανίδη,  της από  09-09-2022   με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6774/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 892/2022 

αίτησης  του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( ΟΤΑ ) με την επωνυμία  

«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, περί καθορισμού 

οριστικής τιμής μονάδος  στο ποσό των 142,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ αριθμ.: 

405/3-6-2008  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Αχαρνών,  όπως 



αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη 

απόφαση και ισχύει,  κατά α) Της Αγγελικής Βρεττού του Θεοδώρυ   και β) Της υπ’ 

αριθμ.: 2803/2022 Αποφάσεως Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, και ειδικότερα κατά το μέρος 

που    καθορίζει ως  προσωρινή τιμή μονάδος το ποσό των διακοσίων εξήντα   (260,00) ευρώ 

τ/μ, για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας της καθ΄ης,  

κειμένης επί των Ο.Τ. 1013 και 1002     με Κ.Α 22.16.01 και 22.32.02  στην Π.Ε 

«ΜΕΣΟΝΥΧΙ » του Δήμου Αχαρνών. 

Κατά τα λοιπά ισχύει και εφαρμόζεται ως έχει η υπ΄αριθμ.: 407/2-08-2022 

προγενέστερη  απόφαση 

Συνημμένα: Η από 30-Ιουνίου 2022  εισήγηση   

 

   Η Προϊσταμένη                                          Η Νομική Σύμβουλος 

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                 Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 
 
       
                  Αχαρνές, 07 Δεκεμβρίου 2022                                 
 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 
 
                            
 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την από 06/05/2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 3650/2675/2022 κλήση του Καραλή Νικολάου  

του Βασιλείου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά του Νομικού 

Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΑ ) με την επωνυμία Δήμος Αχαρνών, για  

επαναφορά προς συζήτηση της από 24-06-2020 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 3675/346/2020 

αίτησής  του, περί καθορισμού απευθείας  οριστικής τιμής μονάδος  και 

αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης,  λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  

εδαφικής έκτασης επιφανείας 565,28 τ.μ.  με ΚΑ 30.17.31  στο ΟΤ 55Α  της  

Πολεοδομικής Ενότητας  «ΛΑΘΕΑ Β΄»,  με ορισθείσα  ημερομηνία συζήτησης 

της ως άνω αίτησης  την 10 Ιανουαρίου 2023,  σε συνέχεια της υπ΄αριθμ: 

1995/2022 απόφασης του ιδίου δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε απαράδεκτη τη 

συζήτηση της ως άνω αίτησης την 19-10-2021 κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό 

αυτής.  

2. Την υπ΄αριθμ.: 70/2021 (ΑΔΑ: 60ΠΩΩΨ8-ΛΑΣ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα Φανή Κατάρα, 

δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32955, για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 

ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και να καταθέσει 

προτάσεις-ανταίτηση στο ποσό των 207,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 

405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 

23ο ΘΕΜΑ 



υπ΄αριθμ.: 52/2009 νεώτερη και ισχύει,   κατά την προγενέστερη   δικάσιμο την 09 

Μαρτίου 2021 της ως άνω αίτησης. 

3.Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά την δικάσιμο της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1)  

4. 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. 

5.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. 

6. 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 

7.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 

76 και 77 του ν. 4555/2018 και ισχύουν  

8.Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών 

9.Την υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

10.Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27/9/2013) Κώδικας Δικηγόρων μετά των 

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

                                                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις  ενώπιον 

του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά την ορισθείσα συζήτηση την 10 Ιανουαρίου 

2023 μετά από επαναφορά δια της  από 06/05/2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 3650/2675/2022 

κλήσης,  αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση  συζήτηση της από 24-06-2020 

με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 3675/346/2020 αίτησης του Καραλή Νικολάου  του Βασιλείου κατά 

του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού οριστικής τιμής και αναγνώρισης δικαιούχου 

αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης επιφανείας 

565,28 τ.μ.  με ΚΑ 30.17.31  στο ΟΤ 55Α  της  Πολεοδομικής Ενότητας  «ΛΑΘΕΑ 

Β΄» του Δήμου Αχαρνών. 



2.Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, η 

οποία ορίζεται στο ποσό των (427,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι.  

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα  Φανή Κατάρα    

 
 Η Υπάλληλος                                     Η Προϊσταμένη                                Η Νομική 

Σύμβουλος 

Χρυσαυγή Σ. Αγά                        Γεωργία Χ. Μπούσγου                          Δήμητρα Ε. 

Καψιώτη 
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 
 
       
                  Αχαρνές,   5 Δεκεμβρίου   2022                                  
 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 
 
                            
 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1.Την από 14/07/2021  με Αριθμό Εισαγωγής:ΠΡ3772/16-7-2021 προσφυγή του Ζούλφα 

Γεωργίου του Αντωνίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

κατά των: 1) κ. Δημάρχου Αχαρνών όπως νομίμως εκπροσωπείται και 2) της υπ’ αριθ. 

14966/27-04-2021 πράξης επιβολής προστίμου (αρ. απόφασης 570/2021) του 

Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, με την  οποία επιβλήθηκε  πρόστιμο στον 

ενάγοντα  ύψους 7.100€ για παράβαση του άρθρου 21 τον ν. 4039/2012 ( μη τήρηση των 

κανόνων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς )  με ημερομηνία συζήτησης την 19-01-2023 

η οποία ορίσθηκε κατόπιν της ΚΛ20986/2022 Κλήσεως του ως άνω δικαστηρίου (19ο 

Τμήμα ) 

2. Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου 

κατά την δικάσιμο της ως άνω προσφυγής. 

3.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. 

4.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. 

5.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 

6.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 

77 του ν. 4555/2018 και ισχύουν  

24ο ΘΕΜΑ 



7.Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών  

8.Την υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως 

μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

9.Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27/9/2013) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει 

τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 19ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα κατά την συζήτηση την 19-01-2023, η 

οποία ορίσθηκε κατόπιν της με αριθμό ΚΛ20986/2022 κλήσης του αυτού δικαστηρίου,  αλλά 

και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 14/07/2021  με Αριθμό Εισαγωγής 

:ΠΡ3772/16-7-2021 προσφυγής του Ζούλφα Γεωργίου του Αντωνίου κατά των: 1) κ. 

Δημάρχου Αχαρνών όπως νομίμως εκπροσωπείται και 2) της υπ’ αριθ. 14966/27-04-2021 

πράξης επιβολής προστίμου (αρ. απόφασης 570/2021) του Αντιδημάρχου Διοικητικών 

Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Προστασίας Αδέσποτων 

Ζώων με  την  οποία επιβλήθηκε  πρόστιμο στον ενάγοντα  ύψους 7.100€ για παράβαση του 

άρθρου 21 τον ν. 4039/2012 ( μη τήρηση των κανόνων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς. 

2. Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, η οποία 

ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα  (149,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 

24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι.  

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη  

 
   Η Υπάλληλος                      Η Προϊσταμένη                                    Η Νομική Σύμβουλος 
Χρυσαυγή Σ. Αγά              Γεωργία Χ. Μπούσγου                             Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

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, 13 Δεκεμβρίου 2022                                  
 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 
 
                            
 
 

 
                                                                   ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την από 9 Μαΐου 2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ:3789/538/2022 αίτηση των: Ιωάννη Παππά 

του Νικολάου και Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( ΟΤΑ) με την 

επωνυμία  Δήμος Αχαρνών, περί καθορισμού απευθείας  οριστικής τιμής για 

αποζημίωση, λόγω απαλλοτρίωσης  ακινήτου συνιδιοκτησίας των αιτούντων κατά 

ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εκάστου εξ αυτών συνολικής επιφανείας 643,00 τ.μ.  με 

Κ.Α 3901003 επί του  Ο.Τ. 2892  της Πολεοδομικής Ενότητας «ΜΕΓΑΛΑ 

ΣΧΟΙΝΑ Α΄» με ημερομηνία συζήτησης της εν λόγω αίτησης  την 17 Ιανουαρίου 

2023. 

2. Την από 12-09-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7073/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 5199/2022 κατ΄έφεση από Πρωτοδικείο Αθηνών ( 

ΓΑΚ/ΕΑΚ:86111/4371/2022) ασκηθείσα υπό του Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ( ΟΤΑ ) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών  κατά: α} των Ιωάννη Παππά του Νικολάου και 

Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού και β} της υπ΄αριθμ.: 2046/2022  οριστικής αποφάσεως 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Εκουσία Δικαιοδοσία ) για την εξαφάνιση  της 

ως άνω αποφάσεως , της απόρριψης καθ΄ολοκληρίαν της από 03-03-2021 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 

8322/465/2021 αιτήσεως των εφεσιβλήτων , άλλως να ορισθεί τιμή μονάδος για 

αποζημίωση των επικειμένων ως αναφέρεται στην εν λόγω έφεση,    της οποίας έχει 

ορισθεί δικάσιμος για την 17 Ιανουαρίου 2023  

25ο ΘΕΜΑ 



 3.Την υπ΄αριθμ.:432/2022 ( ΑΔΑ: Ψ77ΛΩΨ8-ΓΤΗ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δια της οποίας   διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Κανέλλος 

Γιαννικόπουλος,  δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 28860, για να εκπροσωπήσει 

τον Δήμο Αχαρνών να συντάξει και να καταθέσει την ως άνω αναφερόμενη έφεση 

( στοιχ. 2 ) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. 

4.Την υπ΄αριθμ.: 97/19-06-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αχαρνών, δια της οποίας καθορίζεται τιμή μονάδος για αποζημίωση λόγω 

ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης επί της Π.Ε. «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του Δήμου 

Αχαρνών, εξωδικαστικά, το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ το τ.μ. 

5. Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά την  

    δικάσιμο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών της   από 9 Μαΐου 2022 με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ:3789/538/2022 αίτησης των: Ιωάννη Παππά του Νικολάου και 

Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού κατά του Δήμου Αχαρνών.  

6. Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά την δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών της  από 

12-09-2022  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7073/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 5199/2022 κατ΄έφεσης  από Πρωτοδικείο Αθηνών ( 

ΓΑΚ/ΕΑΚ:86111/4371/2022) του  Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ »   κατά: α} των Ιωάννη Παππά του Νικολάου 

και Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού και β} της υπ΄αριθμ.: 2046/2022 αποφάσεως 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Εκουσία Δικαιοδοσία ). 

7.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. 

8.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. 

9.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 

10.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 

76 και 77 του ν. 4555/2018 και ισχύουν  



11.Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

12.Την υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

13.Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27/9/2013) Κώδικας Δικηγόρων μετά των 

συνημμένων  παραρτημάτων αυτού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Α) Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών να 

παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις-ανταίτηση   στο ποσό των 200,00 ευρώ/τ.μ 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 97/19-06-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αχαρνών κατά τη συζήτησης την 17 Ιανουαρίου 2023, αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση  της από 9 Μαΐου 2022 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 3789/2022  και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 538/2022 αίτησης  των: α)  

Ιωάννη Παππά του Νικολάου και β)  Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού, περί 

καθορισμού απευθείας  οριστικής τιμής για αποζημίωση, λόγω απαλλοτρίωσης,  

ακινήτου συνιδιοκτησίας των αιτούντων κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εκάστου εξ 

αυτών, συνολικής επιφανείας 643,00 τ.μ.  με Κ.Α 3901003 επί του  Ο.Τ. 2892  της 

Πολεοδομικής Ενότητας «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών, 

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου η οποία ορίζεται στο ποσό 

των τετρακοσίων είκοσι επτά ( 427,00 ) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι  

 

Β) Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς  Εφετείου Αθηνών, να 

παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις  κατά τη συζήτηση την 17 Ιανουαρίου 2023, 

αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση  της από 12-09-2022 με  Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 7073/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 5199/2022 

κατ΄έφεσης από Πρωτοδικείο Αθηνών ( ΓΑΚ/ΕΑΚ:86111/4371/2022)   του 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ »  κατά: 

α) των Ιωάννη Παππά του Νικολάου και Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού και β) της 

υπ΄αριθμ.: 2046/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Εκουσία 

Δικαιοδοσία ) για : α) την εξαφάνιση της εν λόγω απόφασης β) την απόρριψη 



καθ΄ολοκληρίαν της από 03-02-2021 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8322/465/2021 αίτησης των 

εφεσιβλήτων άλλως να ορισθεί τιμή μονάδος για τα επικείμενα ως αναφέρεται  εις την ως 

άνω έφεση.  

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία ορίζεται στο ποσό 

των διακοσίων ογδόντα οκτώ   (288,00 ) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι  

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος 

 

   Η υπάλληλος                          Η Προϊσταμένη                           Η Νομική Σύμβουλος 

Χρυσαυγή Αγά                    Γεωργία Χ. Μπούσγου                     Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

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, 2 Δεκεμβρίου  2022                         

 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

 
                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Την από 18 Οκτωβρίου 2022  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 107366/2022  και 

Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 111/2022  αίτηση  των Χριστοπούλου Χαρίκλειας 

του Γεωργίου κ.λπ (συν. 3 ) ενώπιον  του Μονομελούς   Πρωτοδικείου Αθηνών 

( Διαδικασία Απαλλοτριώσεων )  κατά του Δήμου Αχαρνών, περί   αναγνώρισης 

δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση,  εδαφικής έκτασης επιφανείας 

474,76 τ.μ.  επί του Ο.Τ. 31Α με Κ.Α.: 30.12.69  της Πολεοδομικής Ενότητας « 

ΛΑΘΕΑ Β’ » ( πρώην θέση « ΚΟΝΤΟΧΕΡΙ » ) του Δήμου Αχαρνών με 

ημερομηνία συζήτησης την 13-01-2023 ημέρα Παρασκευή.    

2) 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 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

4) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

5) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

6) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των 

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την προσήκουσα  εκπροσώπηση 

του Δήμου Αχαρνών κατά τη συζήτησης  της ως άνω αναφερόμενης αιτήσεως ( 

στοιχ. 1)   

26ο ΘΕΜΑ 



8) 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 

9) 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  

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να  

εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον  του Μονομελούς   Πρωτοδικείου 

Αθηνών ( Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ) να παρασταθεί  και να  καταθέσει  

προτάσεις, κατά την συζήτηση   την  13-01-2023, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή  

ματαίωση  συζήτηση  της από 18 Οκτωβρίου 2022  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

107366/2022  και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 111/2022  αίτησης  των 

Χριστοπούλου Χαρίκλειας του Γεωργίου κ.λπ (συν. 3 ) κατά του Δήμου Αχαρνών 

περί   αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης 

επιφανείας 474,76 τ.μ.  επί του Ο.Τ. 31Α με Κ.Α.: 30.12.69  της Πολεοδομικής 

Ενότητας « ΛΑΘΕΑ Β’ » ( πρώην θέση « ΚΟΝΤΟΧΕΡΙ » ) του Δήμου Αχαρνών.  

2. Για την έγκριση  αμοιβής του  πληρεξούσιου  δικηγόρου για την εν λόγω 

δικαστική υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό  των εκατόν ενενήντα δυο (192.00) 

ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του 

Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.   

 Προτεινόμενοι  δικηγόροι: Μαρίνη Αικατερίνη-Νικόλαος Σπανός   
 
 
                      Η Υπάλληλος                           Η Προϊσταμένη                               Η Νομική 
Σύμβουλος 
       Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση               Γεωργία Χ. Μπούσγου                           Δήμητρα 
Ε. Καψιώτη   
 
 
 
 

 

 



                                                                                     
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ. αριθ. 236/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

(Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 53/2021 Μελέτης ως προς την Προμήθεια απορριμματοφόρου 

οχήματος πρέσας χωρ. 16 κ.μ. με γερανό, ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & 

προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία 

Έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών). 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Η υπό έγκριση 236/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφορά στην επικαιροποίηση 

της υπ. αριθ. 53/2021 Μελέτης ως προς την Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρ. 

16 κ.μ. με γερανό, ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία Έξυπνων γωνιών 

ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών. 

 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση 

για:  

Α. «Έγκριση της υπ. αριθ. 236/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Επικαιροποίηση 

της υπ. αριθ. 53/2021 Μελέτης ως προς την Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρ. 

16 κ.μ. με γερανό, ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία Έξυπνων γωνιών 

ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών. 

Β. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελεί η υπ. αριθ. 236/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 
 

 
 
   

 
 
 
 

 
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Πληροφορίες:   Χρ. Αναγνωστόπουλος 
Τηλ.: 2132072484 
Ε-mail: canagnostopoulos@acharnes.gr   

 
 
 
 

                       
 
 
 
 

Προς  
 
 

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ» 

 
 
 
 
 
 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχο κ. Σπ. Βρεττό 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:      «Α. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρ. 16 κ.μ. με γερανό, ανατρεπόμενου φορτηγού 

με γερανό και αρπάγη & προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας 

αποθήκευσης για τη δημιουργία Έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.737.240,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την 

ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη 

προσφορά  με βάσει την τιμή για τα προσφερόμενα είδη. 

Γ. Ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της δημοσίας σύμβασης για τον 

ανωτέρω διαγωνισμό. 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με την υπ’ αριθμ. …..Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: ………) 

εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.  236/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  που αφορά στην 

επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 53/2021 Μελέτης ως προς την Προμήθεια απορριμματοφόρου 

οχήματος πρέσας χωρ. 16 κ.μ. με γερανό, ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & 

προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία 

Έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών. 

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.737.240,00 € (με 

ΦΠΑ 24%) και θα αντληθεί από τον Κ.Α. : ………… του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2022. Η ανωτέρω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4412/2016. 

Επίσης για τον ανωτέρω διαγωνισμό παρακαλούμε θα ορισθεί  επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης της δημοσίας σύμβασης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

 
 
   

 
 
 
 

 
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Πληροφορίες:   Χρ. Αναγνωστόπουλος 
Τηλ.: 2132072484 
Ε-mail: canagnostopoulos@acharnes.gr 

 
 
 
 

              
 
 
  

 
 

    Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 
    Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ» 
 
 
 
Προς:  
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,  
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 
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Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί 

απόφαση για:  

«Α. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια 

απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρ. 16 κ.μ. με γερανό, ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό 

και αρπάγη & προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης για 

τη δημιουργία Έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 1.737.240,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την 

ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη 

προσφορά  με βάσει την τιμή για τα προσφερόμενα είδη. 

Γ. Ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της δημοσίας σύμβασης για τον 

ανωτέρω διαγωνισμό. 

 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Θέμα: «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική 

Φροντίδα Αχαρνών΅ οικονομικού έτους 2022». 
 
  
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση 
για την έγκριση 1ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική 

Φροντίδα Αχαρνών΅ οικονομικού έτους 2022». 
 
  
 

Η Πρόεδρος 
 

Αγγελική Ζαχαριάδη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ   
(Ν.Π.Δ.Δ.) 
Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης 
Αγίας Τριάδος 39  
Αχαρνές ,Τ.Κ.13673                                    
Τηλ.: 2102460800, 2102477900, 
2102406630                                                                 
E-mail: npdd.11@gmail.com 
Site:  www.difa.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αχαρνές     23/12/2022 
Αρ. Πρωτ.  5614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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