1ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

Ταχ.Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες: Α. ΜΠΑΡΗ
Τηλ.: (+30) 2132072485
Ε-Μail: ampari@acharnes.gr , info@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) 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
2) 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
3) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
4) Την

υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022

απόφαση Δημάρχου περί

ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
5) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού.
6) Την

υπ΄αριθμ.

533/2-8-2018

απόφαση

Δημάρχου

Αχαρνών

περί

προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013,
7)

Το

υπ΄αριθμ. πρωτ.: 104670/25-10-2022 έγγραφο

Συμβούλου, κατόπιν του

της Νομικής

υπ. αρ. πρωτ.: 98849/11-10-2022 εγγράφου

μετά των συνημμένων αυτού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ανθρώπινου

Δυναμικού/Τμήματος

Μητρώων

και

Διαδικασιών

Προσωπικού, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Εξαιτίας αφενός μεν του
ιδιαίτερου φόρτου εργασίας, της συνεχής ροής ερωτημάτων, αιτημάτων
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νομικής στήριξης των υπηρεσιών του Δήμου , γνωμοδοτήσεων επί
πολύπλοκων νομικών θεμάτων , συνεπικουρίας στη σύνταξη εισηγήσεων κλπ
που απευθύνονται στο αυτοτελές τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας , αφετέρου
δε της ιδιαιτερότητας του θέματος για το οποίο αιτείσθε γνωμοδοτήσεως θα
πρέπει , σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα ,
να εισηγηθείτε την ανάθεση της παραπάνω γνωμοδοτήσεως σε εξωτερικό
Δικηγόρο..»
8) Την αναγκαιότητα παροχής

γνωμοδότησης

επί του

υπ. αρ. πρωτ.:

98849/11-10-2022 εγγράφου μετά των συνημμένων αυτού της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων και
Διαδικασιών

Προσωπικού, μετά των συνημμένων αυτού, κατόπιν

του

υπ΄αριθμ. πρωτ.: 104670/25-10-2022 εγγράφου της Νομικής Συμβούλου,
για τους αναφερόμενους σε αυτό λόγους.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Τη λήψη απόφασης: 1. Διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη
γνωμοδότησης

κατόπιν

του

αιτήματος

αριθμ.πρωτ.: 98849/11-10-2022

όπως

αυτό

εκφράζεται

στο

υπ΄

έγγραφο μετά των συνημμένων αυτού της

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήματος
Μητρώων

και

Διαδικασιών

Προσωπικού,

για

το

εάν

η

επικείμενη

επισυναπτόμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Αχαρνών ως προς το άρθρο 30 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» αντίκειται
προς τις με αρ.2813/2017, 2817/2017 και 283/2020 Αποφάσεις του ΣΤΕ.
2) Έγκρισης αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου που θα διορισθεί για την
σύνταξη της εν λόγω γνωμοδότησης σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του
Κώδικα Δικηγόρων.
Συνημμένα: 1. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.: 98849/11-10-2022 έγγραφο μετά των συνημμένων αυτού
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων και
Διαδικασιών Προσωπικού
2. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 104670/25-10-2022 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& Α.Α.
ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

2ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας –
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία
Τηλ.: 213-2072367, 213 2072 361

Βαθμός προτεραιότητας «Κοινό»
Χρόνος διατήρησης : «3 έτη»

Αχαρνές:07-11-2022
Αρ.Πρωτ.:108566
ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

e-mail: mpasxalidou@acharnes.gr
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Παράταση της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης/σύμβασης μίσθωσης
ακινήτου επί της Πλατείας Αγ. Νικολάου 3, για την στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου
Αχαρνών και επικαιροποίηση των όρων της»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 σε προσεχή
συνεδρίαση φέρετε προς συζήτηση το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα που αφορά την
παράταση της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης/σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που
βρίσκεται επί της Πλατείας Αγ. Νικολάου 3 , ιδιοκτησίας του Δημητρίου Παγώνα του
Νικολάου (μοναδικού κληρονόμου της Σοφίας συζ. Νικ. Παγώνα, με την οποία υπεγράφη η
σύμβαση) και επικαιροποίηση των όρων της.
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ΄αριθμ.: 25426/18-3-2022 έγγραφό
της στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, έθεσε υπόψη της το εν λόγω
μίσθωμα, η σύμβαση του οποίου έχει λήξει και τελεί υπό σιωπηρή παράταση, θέτοντας το
ερώτημα εάν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου ή θα λυθεί
η μίσθωση.
Ακολούθησε το από 4-8-2022 Γνωμοδοτικό Σημείωμα πληρεξούσιου Δικηγόρου που
ορίστηκε με την Α.Ο.Ε. 361_5.7.22 ΑΔΑ: 6ΨΨΟΩΨ8-ΤΗΧ, στο οποίο μεταξύ άλλων,
αναφέρει ως προς το παραπάνω ερώτημα ότι:
«…..5. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα:
5.1. Ο Δήμος Αχαρνών υποχρεούται στην καταβολή του συμπεφωνημένου
μισθώματος, για όσο χρονικό διάστημα ποιεί χρήση του μισθίου
5.2. Ως εκ του διαδρομόντος χρόνου της μισθωτικής σχέσεως, δεδομένου ότι αυτή
αφορούσε την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, απαιτείται η επικαιροποίηση των όρων
αυτής.
5.3. Συνιστάται η υπογραφή παράτασης της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσεως ώστε
πλέον αυτή να καταστεί ορισμένου χρόνου, επί σκοπώ ολοκληρώσεως των υπό 5.2.
διαδικασιών.
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5.4. Οίκοθεν νοείται η δυνατότητα του Δήμου Αχαρνών, για την καταγγελία της
υφιστάμενης μισθωτικής σχέσεως, ιδίως εάν εξέλιπαν οι λόγοι που προβλέπονταν στην
αρχή Διακήρυξη.
…..»
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981
5. Την 155/2007 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής
6. Την 08/ΔΤΑ/10758/1-6-2007 Απόφαση νομιμότητας της ανωτέρω από την
Περιφέρεια Αττικής
7. Το από 30-6-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό.
8. Το από 4-8-2022 Γνωμοδοτικό Σημείωμα πληρεξούσιου Δικηγόρου που ορίστηκε
με την υπ΄αριθμ.: 361_5.7.22 Αποφ. Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΨΟΩΨ8-ΤΗΧ)
9. Το γεγονός ότι:
α) η χρονική διάρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτήριο έχει ξεπεράσει τα 12 έτη και δεν
επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση,
β) το μίσθιο, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται εκ μέρους του Δήμου Αχαρνών για την
στέγαση υπηρεσιών του, χωρίς εναντίωση του εκμισθωτή και χωρίς να έχει συμφωνηθεί
ρητώς η παράταση της μισθώσεως
γ) εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ οι κύριες υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων μερών,
δ) πρέπει να προβούμε σε νέα διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
υπό την αίρεση ότι εξακολουθεί να παρίσταται ανάγκη για τη στέγαση των υπηρεσιών του
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, άλλως να αποφασίσουμε τη λύση της μίσθωσης.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης παράτασης της υφιστάμενης– ισχύουσας
μίσθωσης ακινήτου επί της Πλατείας Αγ. Νικολάου 3, ιδιοκτησίας του Δημητρίου Παγώνα
του Νικολάου (μοναδικού κληρονόμου της Σοφίας συζ. Νικ. Παγώνα, με την οποία
υπεγράφη η σύμβαση) , για την στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών έως
…………………………. (χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι είτε θα έχουν
ολοκληρωθεί οι σχετικές με την δημοπρασία διαδικασίες, ή θα
έχει γίνει η μεταστέγαση των Υπηρεσιών, ή θα έχει προχωρήσει ή
λύση της μίσθωσης), με επικαιροποίηση των όρων της υφιστάμενης μίσθωσης
σύμφωνα με τη διακήρυξη, μεταξύ των οποίων και το ύψος του μισθώματος λαμβάνοντας
υπόψιν ότι το μίσθωμα σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 3.327,14 € και βαρύνει τον Κ.Α.
10-6232.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
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3ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικ.
Επιτροπής
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού
7.688,00€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής των εξόδων νομικής
υποστήριξης (αθωωτική απόφαση) των υπαλλήλων του Δήμου μας Ε.Λ., Κ.Κ.
και Μ.Α.».
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την
έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 7.688,00€, που
αφορά τη δαπάνη πληρωμής των εξόδων νομικής υποστήριξης (αθωωτική
απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών) των υπαλλήλων του Δήμου μας Ε.Λ., Κ.Κ.
και Μ.Α.
Τα έξοδα της νομικής υποστήριξης τα ανέλαβαν ο κάθε υπάλληλος ατομικά
(1.488,00€ Ε.Λ., 3.100,00€ Κ.Κ. και 3.100,00€ Μ.Α.), οι οποίοι και ζητούν να
τους καταβληθούν από τον Δήμο, που υποχρεούται βάσει του Ν.3852/2010 (παρ.
6 άρθ. 244Α με συμπλήρωμα το άρθ. 218 του Ν.4555/2018.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6492.001 του Προϋπολογισμού Εξόδων έτους
2022.
Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Εξόδων

Κλειώ Κατάρα

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικής Υπηρεσίας

Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση: Οικονομικών
Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Απολογισμού &Οικονομικής
Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 2132072363

4ο ΘΕΜΑ

Προς: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών

Κοιν:

1. Δήμαρχο
2. Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Έχοντας υπόψη:
1.
Την υπ. αριθ. 55040/26-07-2021 (ΦΕΚ 3291/26-07-/2021 τεύχος Β’) με
2.

3.

4.

την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Την υπ' αριθ. 84268/07-07-2022 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους
2022.
Την υπ' αριθ. 116625/07-11-2022 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης της Α’ τροποποίησης του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Τα αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών περί τροποποίησης
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού
έτους 2022 και παρακαλούμε για την κατάρτιση της.
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
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Μιχαήλ Βρεττός

5ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή Αποσφράγισης,
Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών &
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κ. Κασιμάτης
Τηλ.: 210 2463171
E-mail: kkasimatis@acharnes.gr

Αχαρνές, 10 / 11 / 2022

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 109255/08-11-2022
πρακτικού

της

Αξιολόγησης

Επιτροπής

Διαδικασιών

Αποσφράγισης,
Σύναψης

Διενέργειας

Δημοσίων

και

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 του προσωρινού αναδόχου του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών
για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών.
Β. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα –
Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών, για δύο έτη, στην εταιρεία
«ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.».

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
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική
Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους
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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

2014/25/ΕΕ)»,

Υπηρεσιών

όπως

(προσαρμογή

τροποποιήθηκε

και

στις
ισχύει

Οδηγίες
με

τις

2014/24/ΕΕ
διατάξεις

του

και
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 αριθ. 68/2022 μελέτη για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων –

μηχανημάτων του Δήμου που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης –
Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού του Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας
155.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
6.

Την υπ'

αριθ.

426/2022 (ΑΔΑ:

ΨΜΤΦΩΨ8-ΧΧΑ) απόφαση της

οικονομικής επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας
διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια του Δήμου, στην εκτέλεσή της με ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη των όρων
διακήρυξης.
7.

Την με αρ. πρωτ. 88504/14-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011244214 2022-

09-15) διακήρυξη.
8.

Την

με

αρ.

πρωτ.

88506/14-09-2022

(ΑΔΑ:

ΨΤΖΓΩΨ8-ΜΡΨ)

προκήρυξη.
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9.

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:

169967 στη

Διαδικτυακή

Πύλη

(www.promitheus.gov.gr).
10. Την με αρ. 527/25-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΛΡΩΨ8-ΔΣ5) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκε η εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 801189166, Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας ως προσωρινή
ανάδοχος.
11. Την

με

αριθ.

πρωτ.

106149/31-10-2022

πρόσκληση

προς

την

προσωρινή ανάδοχο εταιρεία για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
βάσει των όρων της διακήρυξης.
12. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μειοδότη από τον προσωρινό ανάδοχο
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
13. Το

αριθ.

πρωτ.

109255/08-11-2022

συνημμένο

πρακτικό

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 περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου.
14. Το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εφόσον υποβλήθηκε
μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
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. 109255/08-11-2022 πρακτικού 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 του
προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια
Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών και
Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του
Δήμου Αχαρνών, για δύο έτη, στην εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.»,
με Α.Φ.Μ.: 801189166/Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Θέση
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Μαύρη

Ώρα,

193

00

–

Ασπρόπυργος,

τηλ.

2104404242,

e-mail:

info@panousakis.gr, ike@panousakis.gr και εκπροσωπείται από τον κ. Πανουσάκη
Θωμά του Αναστασίου (Διαχειριστή της ως άνω εταιρείας με ΑΦΜ: 026083915) με
το συνολικό προσφερόμενο ποσό των 153.620,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α.
ίσο με 36.868,80 €).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Κων/νος Κασιμάτης
Σπυρίδων Παππούς

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Σάββας Παπαδόπουλος
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2.

6ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή Αποσφράγισης,
Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών &
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κ. Κασιμάτης
Τηλ.: 210 2463171
E-mail: kkasimatis@acharnes.gr

Αχαρνές, 10 / 11 / 2022

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 109255/08-11-2022
πρακτικού

της

Αξιολόγησης

Επιτροπής

Διαδικασιών

Αποσφράγισης,
Σύναψης

Διενέργειας

Δημοσίων

και

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 του προσωρινού αναδόχου του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών
για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών.
Β. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα –
Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών, για δύο έτη, στην εταιρεία
«ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :
15. 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.............».
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16. 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».
17. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών

και

2014/25/ΕΕ)»,

Υπηρεσιών

όπως

(προσαρμογή

τροποποιήθηκε

και

στις
ισχύει

Οδηγίες
με

τις

2014/24/ΕΕ
διατάξεις

του

και
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.
18. 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)».
19. Την αριθ. 68/2022 μελέτη για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων –
μηχανημάτων του Δήμου που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης –
Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού του Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας
155.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
20. Την υπ'

αριθ.

426/2022 (ΑΔΑ:

ΨΜΤΦΩΨ8-ΧΧΑ) απόφαση της

οικονομικής επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας
διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια του Δήμου, στην εκτέλεσή της με ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη των όρων
διακήρυξης.
21. Την με αρ. πρωτ. 88504/14-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011244214 202209-15) διακήρυξη.
22. Την

με

αρ.

πρωτ.

88506/14-09-2022

(ΑΔΑ:

ΨΤΖΓΩΨ8-ΜΡΨ)

προκήρυξη.
23. Τα έγγραφα της σύμβασης της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η
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οποία

έλαβε

Συστημικό

Αύξοντα

Αριθμό:

169967 στη

Διαδικτυακή

Πύλη

(www.promitheus.gov.gr).
24. Την με αρ. 527/25-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΛΡΩΨ8-ΔΣ5) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκε η εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 801189166, Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας ως προσωρινή
ανάδοχος.
25. Την

με

αριθ.

πρωτ.

106149/31-10-2022

πρόσκληση

προς

την

προσωρινή ανάδοχο εταιρεία για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
βάσει των όρων της διακήρυξης.
26. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μειοδότη από τον προσωρινό ανάδοχο
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
27. Το

αριθ.

πρωτ.

109255/08-11-2022

συνημμένο

πρακτικό

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 περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου.
28. Το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εφόσον υποβλήθηκε
μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
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. 109255/08-11-2022 πρακτικού 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 του
προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια
Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών και
Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του
Δήμου Αχαρνών, για δύο έτη, στην εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.»,
με Α.Φ.Μ.: 801189166/Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Θέση
Μαύρη

Ώρα,

193

00

–

Ασπρόπυργος,

τηλ.

2104404242,

e-mail:

info@panousakis.gr, ike@panousakis.gr και εκπροσωπείται από τον κ. Πανουσάκη
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Θωμά του Αναστασίου (Διαχειριστή της ως άνω εταιρείας με ΑΦΜ: 026083915) με
το συνολικό προσφερόμενο ποσό των 153.620,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α.
ίσο με 36.868,80 €).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Κων/νος Κασιμάτης
Σπυρίδων Παππούς

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Σάββας Παπαδόπουλος
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2.

7ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Οικονομικής Επιτροπής
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ 13673 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.: 213 2072370
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Αχαρνές, 14/11/2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Προς : Τον Κο Πρόεδρο και τα μέλη της

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την
Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας
261.171,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. B. Έγκριση της με αρ. 134/2022 μελέτης της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή
διαγωνισμού για την Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού, 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
παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες
τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............».
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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 διαγωνισμό για την ανάδειξη
αναδόχου/ων της Προμήθειας λαμπτήρων και λοιπού Ηλεκτρολογικού Υλικού προκειμένου
να καλυφθούν οι ανάγκες για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού, καθώς και
οι ανάγκες σε λαμπτήρες για το Δημαρχιακό Μέγαρο και δημοτικά κτίρια, με διάρκεια
υλοποίησης της σύμβασης για δέκα οκτώ (18) μήνες.
5. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [31500000-1]-Φωτιστικός εξοπλισμός και
ηλεκτρικοί λαμπτήρες , [44321000-6]-Καλώδια , [31681410-0]-Ηλεκτρολογικό υλικό ,
[31221000-1]-Ηλεκτρονόμοι , [44322300-6]-Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων ,
[44521210-3]-Λουκέτα , [31532700-1]-Καλύμματα λαμπτήρων , [34991000-0]-Φωτιστικά
σώματα υπαίθριων χώρων.
6. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, συνέταξε την
επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη αριθ. 134/2022 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 323.852,04 € με Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 62.681,04 €).
7. Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται στις εξής ομάδες : Ομάδα Α’: Λαμπτήρες,
εκτιμώμενης αξίας 102.910,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %, Ομάδα Β’: Ηλεκτρολογικό Υλικό,
εκτιμώμενης αξίας 91.461,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 % και Ομάδα Γ’: Φωτιστικά Σώματα LED,
εκτιμώμενης αξίας 66.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %.
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 στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας της προμήθειας.
10. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του
προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 στους K.A.: 20-6662.001 με το
συνολικό ποσό των 127.608,40 €, 20-6662.002 με το συνολικό ποσό των 79.116,96 €, 306662.005 με το συνολικό ποσό των 34.294,68 € και 20-7135.002 με το συνολικό ποσό των
82.832,00 € ως πολυετής δαπάνη. Έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης για τα έτη 2022 και 2023.
11. 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
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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 Προμήθειας Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικής
εκτιμώμενης αξίας 261.171,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (323.852,04 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
Β) για την έγκριση της αριθ. 134/2022 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
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8ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 07/11/ 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προς:Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κο Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 3η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.
Η με αρ. 67/2019 Μελέτη Προϋπολογισμού 328.800,000 ευρώ με Φ.Π.Α.
(24%)
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε
με την με αριθμ. 267/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (σύμφωνα
με την 64142/13-11-2018 Πράξη Ένταξης του Δήμου Αχαρνών), στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων» με τίτλο : : Επισκευή και συντήρηση στεγών εκ κεραμοσκεπής σε
σχολικά κτίρια της ΔΕ Θρακομακεδόνων Δήμου Αχαρνών, με εγκεκριμένο
ποσό για το έργο του θέματος: 328.800,00€ (με Φ.Π.Α.)
3.
Με την υπ. αριθμ. 51/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης.
4.
Με την 421/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών
επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία
“Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ
- ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ” με
προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 49,00%
5.
Στις 3 Νοεμβρίου 2021 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 45820 εργολαβική
σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της
αναδόχου εταιρείας “Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ
- ΜΕΤΡΟΝ
ΑΤΕ” με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (6) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης
την 03-05-2022 .
6.
Με αρ. πρωτ. Δήμου : 46224/04-11 -2021 πράξη ορίστηκε επιβλέπουσα
του έργου η κ. Λαμπρινίδου Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός .
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση της στέγης του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Θρακομακεδόνων και την αντικατάσταση της στέγης του
Λυκείου Θρακομακεδόνων. Περιλαμβάνονται εργασίες καθαίρεσης επικεραμώσεων,
καθαίρεσης φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης, τοποθέτησης ικριωμάτων,
φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά υλικών, κατασκευής, σανιδώματος, στεγάνωσης
επικεράμωσης και επιτεγιδωσης ξύλινης στέγης, επικάλυψης οριζοντίων αρμών
διαστολής με γαλβανισμένη λαμαρίνα, τοποθέτησης υδρορροών
και
αποκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας των δύο κτιρίων.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Έχει εγκριθεί η 1η Εντολή Πληρωμής ποσού 94.928,51€ . Το υπόλοιπο των
εγκρίσεων είναι το ποσό των 72.745,70€.
Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Με την 152/2022 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών
εγκρίθηκε η παράταση χρόνου περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την
03/08/2022.
Με την 384/2022 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών
εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι
την 06/12/2022.
Με την 427/2022 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών
η
εγκρίθηκε η 2 παράταση χρόνου περαίωσης κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι
την 03/12/2022.
Με την με αρ. πρωτ. Δήμου 106129/31-10-2022 , η Ανάδοχος του έργου “Κ/Ξ
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ
- ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ”, κατέθεσε αίτηση
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά δυο (2) μήνες λόγω της υπάρχουσας
ενεργειακής και οικονομικής κρίσης που δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγή
και μεταφορά των υλικών και ως εκ τούτου προκύπτουν καθυστερήσεις στις
παραδόσεις αυτών
Προκειμένου να συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών η
Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και αποδέχεται την
παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω Σύμβασης
κατά δυο (2) μήνες , ήτοι μέχρι 03/02/2023.
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.
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Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Μ
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9ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 0/ 11 / 2023

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ.
: 213 20 72 446
Ηλ. Ταχ : pramantani@acharnes.gr
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς: Τον Πρόεδρο Οικονομικής
Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό
ΘΕΜΑ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ »

Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε την με αρ. 78/2022 Μελέτη του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» του Δήμου Αχαρνών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών που θα κατατεθεί ως Πρόταση στα πλαίσια της με αρ. 43972/01-07-2022 Πρόσκληση του
Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής
Ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το έργο “Sub
2-16631-Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6.
«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας»
Ο Δήμος Αχαρνών με την πολύ μεγάλη αστική έκτασή του και παρά την πληθώρα ακόμα των
βασικών αναγκών για κατασκευή οδικού δικτύου και αποχετεύσεων, στα πλαίσια της συνεχούς
προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου
αρμοδιότητάς του , συμμετέχει με την παρούσα μελέτη στην Πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Επιπλέον, η Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων επλήγη με την τελευταία καταστροφική
πυρκαγιά. Το οδικό δίκτυο εξυπηρέτησε βαρέου τύπου οχήματα και μηχανήματα , τόσο για την
κατάσβεση όσο και μετά για τις εκριζώσεις – αποξηλώσεις και μεταφορές ογκωδών καμένων
απορριμμάτων.
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Η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας ενός πεπαλαιωμένου οδικού δικτύου
στην Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων , μη συντηρημένο λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας
από την κατασκευή του , καταπονημένο από τομές για κατασκευή δικτύων Οργανισμών ,Φορέων
και Παρόχων Κοινής Ωφέλειας. Προς την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών και επιδιώκοντας τη
συμμόρφωση των Οδηγιών Δράσεων της Πρόσκλησης για ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ προβλέπεται μεν η
συντήρηση των υφιστάμενων οδοστρωμάτων , με την διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) των
κυριότερων και κατά προτεραιότητα οδών (βέλτιστος συγκερασμός κυκλοφοριακού φόρτου και
μεγέθους βλάβης) αλλά και η προστασία του πεζού και η αναβάθμιση της ασφάλειας και της
άνεσης που μπορεί να απολαύσει σε ένα αστικό περιβάλλον.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ
Η χρονική διάρκεια του έργου προβλέπεται για δώδεκα (12) μήνες.
Προκειμένου να προχωρήσουμε τις διαδικασίες συμμετοχής στα πλαίσια της Πρόσκλησης του
Υπουργείου Οικονομικών, στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ,παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της
σχετικής Απόφασης για την έγκριση της με
αρ. 78 /2022 μελέτης.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος

Νικόλαος Δαμάσκος

Ηλ./Μηχ. & Μηχανικός Η.Υ.
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10ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και
ειδικών συνεργείων

Αχαρνές: 8-11-2022

ΠΠρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
ρ
ο
ς
:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς
και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ Αχαρνών

Κ. Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση
του Σώματος την έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής,
μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται
στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ Αχαρνών

Έχοντας υπ’ όψιν:
1)
τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
2)
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3)
το αρ. 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 117 του Ν.
4674/2020, σύμφωνα με το οποίο: «Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατά την
κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών
κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφ’ όσον οι
σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την
απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται»
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4) το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην αποκομιδή
αποβλήτων και στον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τα
διαθέσιμα οχήματα-μηχανήματα έργου δεν επαρκούν για την άμεση κάλυψη
του συνόλου των αποβλήτων. Επιπλέον, τα ανωτέρω οχήματα-μηχανήματα
έργου παρουσιάζουν συχνότατες βλάβες λόγω παλαιότητας και υπερχρήσης
με αποτέλεσμα να καθυστερούν ή να αναβάλλονται προγραμματισμένες
εργασίες, ώστε να καθίσταται επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός από κομμένα
χόρτα, κλαδιά κλπ. για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, προστασίας
δημόσιας υγείας καθώς και αποτροπής εμφάνισης πλυμμηρικών φαινομένων
5) την αρ. 174/2022 μελέτη με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Κ ΑΧΑΡΝΩΝ» σύμφωνα με την οποία η
διάρκεια παροχής των υπηρεσιών καθορίζεται σε ένα έτος,
παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανάθεσης
υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης
θθβ

που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ Αχαρνών.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορριμμάτων

Ευστάθιος Τοπαλίδης
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11ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Πλατεία Αγίου Νικολάου 3,
2ος όροφος

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

136 71 Αχαρνές
Συντάκτρια: Τσιαούση Δήμητρα
Τηλ.: (+30) 210 2415472

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Ματαίωση του Διενέργειας Δημοπρασίας για την συλλογή,
απορρύπανση

και

οριστική

διαγραφή

των

ακινητοποιημένων

/

εγκαταλειμμένων οχημάτων του Δήμου»
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη τα:
1. Tη με αριθμ.79/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά
την

έγκριση

διενέργειας

δημοπρασίας

για

την

συλλογή,

απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων /
εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου.
2. Τη με αρ.πρωτ.423/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
που αφορά τη σύνταξη των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη
συλλογή,

απορρύπανση

και

οριστική

διαγραφή

των

ακινητοποιημένων / εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου.
Σε συνέχεια των με ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί
απόφαση σε συνεχή συνεδρίαση, για:
•

την ματαίωση της εν λόγω Δημοπρασίας, λόγω παρατυπίας,
δεδομένου

ότι

δεν

πραγματοποιήθηκε

συνεδρίαση
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της

Επιτροπής

Εκτιμήσεων

έτους

2022,

προκειμένου

να

εκτιμηθούν τα ποσά ανά κατηγορία,
•

την επανάληψη της Δημοπρασίας, με την εισήγηση της
Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2022 και τη σύνταξη νέων όρων
διακήρυξης για την εν λόγω Δημοπρασία.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημοτικής Αστυνομίας,
Πολιτικού Σχεδιασμού και Δ.Ε. Αχαρνών
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
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12ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αχαρνές, 1 Νοεμβρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 832/01-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ737ΩΨ8-ΠΡ6)
αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 »
Έχοντας υπόψη:
1) 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
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
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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 της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής
κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την
αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή
του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.
10) Την υπ΄αριθμ.: 832/01-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ737ΩΨ8-ΠΡ6) απόφαση Δημάρχου,
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ:
832/01-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ737ΩΨ8-ΠΡ6) αποφάσεως Δημάρχου δια της οποίας
διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος

ο κ. Νικολέρης Χαράλαμπος, δικηγόρος

Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32066 για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παραστεί
και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την
συζήτηση την 01-11-2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της
από 30-12-2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 12413/2019 και Ειδικό Αριθμό
Κατάθεσης: 1019/2019 αίτησης της κας Ευθυμίας Γιάννου κατά του Δήμου
Αχαρνών, περί καθορισμού απευθείας οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση από
αναγκαστική απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης για τη δημιουργία κοινοχρήστου
χώρου, επιφανείας 394,08 τ.μ. με Κ.Α.: 12.18.24 ευρισκόμενης επί του Ο.Τ. 2577
στην Πολεοδομική Ενότητα « ΠΥΡΓΟΥΘΙ » του Δήμου Αχαρνών.
Η αμοιβή για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων
είκοσι επτά

(427,00 ) ευρώ,
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πλέον

αναλογούντος Φ.Π.Α 24% , σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του
Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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Κώδικα

13ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αχαρνές, 2 Νοεμβρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
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 μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού.
12) Την επιδοθείσα στο Δήμο στις 04-10-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:

85604/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:9862/2022, από 8-09-2022 Αίτηση
Ασφαλιστικών Μέτρων του Γιαννακίδη Θωμά του Θεόδωρου ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών, ( με Αίτηση
Προσωρινής Διαταγής ΓΑΚ/ΕΑΚ: 85605/9862/2022 ) και χρόνο συζήτησης
των ασφαλιστικών μέτρων την 7η Δεκεμβρίου 2022, δια της οποίας ο αιτών ως
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εργαζόμενος

στο

Δήμο

ειδικότητας

απασχόλησης

ΔΕ

οδηγός

απορριμματοφόρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και ημερομηνία πρόσληψης στις 17-09-2021 και απόλυσης στις 03-04-2022
(διαδοχικές συμβάσεις από 17-9-2021 έως 03-02-2022 και 04-02-2022 έως 0304-2022), αιτείται: α} Να υποχρεωθεί ο Δήμος να τον απασχολεί ακόμα και μετά
την δήθεν λήξη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε
στην ημερομηνία που αναφέρεται στο ιστορικό της υπό κρίση αιτήσεως, που
καταχρηστικά έχει χαρακτηρισθεί ως έργου, στη θέση, την ειδικότητα και με τις
αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή του ένταξη και
εξέλιξη, δυνάμει σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου λαμβανομένων υπόψη και των
λοιπών τυπικών του προσόντων, επ΄απειλή χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων
(300) ευρώ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης του καθ΄ου με την απόφαση που θα
εκδοθεί και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής του β}
Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με το ως άνω περιεχόμενο και γ} Να
επιδικασθεί στο Δήμο η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή του πληρεξούσιου
δικηγόρου του
6) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου με την μορφή ανάθεσης εντολής για
την

εκπροσώπηση

του

Δήμου

Αχαρνών

ενώπιον

του

Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση του ως άνω αιτήματος
ασφαλιστικών μέτρων την 7η Δεκεμβρίου 2022
7) Την υπ΄αριθμ.: 540/25-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της
οποίας εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.:786/20-10-2022 απόφαση Δημάρχου, δια της
οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Θεμιστοκλής Μαμάκος, για
να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών κατά τη συζήτηση την 27-10-2022
της με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 99639/11326/2022 αίτησης Προσωρινής Διαταγής του ως
άνω αιτούντος
8) Τον ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27/9/2013) Κώδικας Δικηγόρων μετά των
συνημμένων παραρτημάτων αυτού
9) 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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10) 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, να παραστεί και να καταθέσει σημείωμα
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 7η Δεκεμβρίου 2022 ότε έχει
ορισθεί η συζήτηση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 85604/2022 και Ειδικό
Αριθμό Κατάθεσης: 9862/2022 Αιτήσεως (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) του
Γιαννακίδη Θωμά του Θεόδωρου κατά του Δήμου Αχαρνών, καθώς και σε
οιαδήποτε συζήτηση ορισθεί η συζήτηση αυτής , κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης,
προς αντίκρουση της προσωρινής διαταγής.
2. Για την έγκριση της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία ορίζεται στο
ποσό των διακοσίων τριάντα έξη (236,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α
24%.σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, Παράρτημα Ι
Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος
Η υπάλληλος

Χρυσαυγή Αγά

Η Προϊσταμένη

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος

Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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14ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

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

Αχαρνές, 3 Νοεμβρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) Την επιδοθείσα στο Δήμο στις 26-10-2022 υπ΄αριθμ.: 2744/2022 απόφαση του
Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών – Εκουσία Δικαιοδοσία

, η οποία

εξεδόθη επί της από 05-04-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 37898/2022
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1638/2022 αιτήσεως των Νικολάου Ζερζελίδη
του Παναγιώτη και Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου

συζ. Νικολάου

Ζερζελίδη κατά του Δήμου Αχαρνών και η οποία απόφαση δέχεται εν μέρει
την εν λόγω αίτηση και καθορίζει την αξία επικειμένων που βρίσκονται στην
αναφερόμενη στο σκεπτικό της απόφασης ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία των
αιτούντων, ως εξής:

α) για το διώροφο κτίσμα πλακοσκεπές επτακόσια

πενήντα ( 750,00 ) ευρώ ανά κυβικό μέτρο β) για τον μανδρότοιχο από
τσιμεντόλιθους μήκους 11,91μ και ύψους 1,00 μ, εκατόν πενήντα ( 150,00)
ευρώ ανά μ.μ., γ) για το κάγκελο μήκους 11,91 μ και ύψους 0,80μ. εκατόν
πενήντα

150,00

ευρώ ανά τ.μ., και δ)

για τον μανδρότοιχο από

τσιμεντόλιθους μήκους 32,45 μ. και ύψους 1,80 μ., διακόσια ( 200,00 ) ευρώ
ανά τ.μ.
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2) Την υπ΄αριθμ: 334/14-06-2022 ( ΑΔΑ: ΡΠ39ΩΨ8-ΙΒ9)
Οικονομικής Επιτροπής δια της
(ΑΔΑ: ΨΠΖΒΩΨ8-0Ω8)

οποίας εγκρίθηκε η

απόφαση της

υπ΄αριθμ.: 428/2022

απόφαση Δημάρχου, με την οποία

διορίσθηκε

πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. Κανέλλος Γιαννικόπουλος (
Α.Μ.Δ.Σ.Α:28860 ), για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να
καταθέσει προτάσεις – ανταίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
σύμφωνα με τις τιμές που ορίσθηκαν με το υπ΄αριθμ.: 23/2016 Πρακτικό της
Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Χωρικής Αρμοδιότητας Ανατολικής
Αττικής της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο
προσδιορίζεται η αξία των επικειμένων που περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής
της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας «ΠΥΡΓΟΥΘΙ»
του Δήμου Αχαρνών, κατά τη

δικάσιμο της από 28-04-2022 με Γενικό Αριθμό

Κατάθεσης: 37898/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1638/2022 αίτησης
(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) των : α) Νικολάου Ζερζελίδη του Παναγιώτη και
β) Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου συζ. Νικολάου Ζερζελίδη, κατά του Δήμου
Αχαρνών, περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης για τα ρυμοτομούμενα
επικείμενα τις ιδιοκτησίας των με Κ.Α 12.18.13 στο Ο.Τ. 2577 της Πολεοδομικής
Ενότητας « ΠΥΡΓΟΥΘΙ » στις τιμές που αναφέρονται στο ιστορικό της εν λόγω
αιτήσεως.

3) Το από 01-11-2022

ηλεκτρονικό εισηγητικό σημείωμα του πληρεξούσιου

δικηγόρου του Δήμου κ. Κανέλλου Γιαννικόπουλου, δια του οποίου εισηγείται
«.. την άσκηση υπό του Δήμου του ενδίκου μέσου της έφεσης τόσο για το ύψος
της καθορισθείσας τιμής των επικειμένων από το δικαστήριο , καθώς απέχει πολύ
από την τιμή που έχει καθορίσει η αρμόδια επιτροπή Προσδιορισμού Αξίας
Ακινήτων Χωρικής Αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Χωρικού
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, όσο και για το γεγονός ότι το πρωτόδικο

δικαστήριο απέρριψε την σχετική, ερειδόμενη στην με αριθμό 124/2021 Απόφαση
του Αρείου Πάγου, ένσταση του Δήμου περί του νόμω και ουσία αβάσιμου της
αίτησης».
4)Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής για την

άσκηση

ή μη υπό του Δήμου του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της

προαναφερθείσας αποφάσεως και σε καταφατική περίπτωση και

τον διορισμό

πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση του εν λόγω ενδίκου μέσου.
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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 και ισχύουν ( άρθρο 3 του ν.
4623/2019 )
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
Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή: 1} Για την άσκηση ή μη
υπό του Δήμου του ενδίκου μέσου της εφέσεως: α} κατά των Νικολάου Ζερζελίδη
του Παναγιώτη και Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου συζ. Νικολάου Ζερζελίδη και
β} κατά της υπ΄αριθμ.: 2744/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
– Εκουσία Δικαιοδοσία.
2} Σε καταφατική περίπτωση δέον όπως

διορισθεί

πληρεξούσιος δικηγόρος

προκειμένου να προβεί στην σύνταξη και κατάθεση της εν λόγω εφέσεως ενώπιον
του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου και εντός των προβλεπόμενων
από τις ισχύουσες διατάξεις χρονικών προθεσμιών κατά:

α}

των Νικολάου

Ζερζελίδη του Παναγιώτη και Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου συζ. Νικολάου
Ζερζελίδη

και β} της υπ΄αριθμ.: 2744/2022 απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών
3} Για την έγκριση

αμοιβής του πληρεξούσιου

δικηγόρου

το

ποσό των

τετρακοσίων δέκα επτά
( 417,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%. σύμφωνα με τον Κώδικα
Δικηγόρων
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Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος
Η Προϊσταμένη

Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου

Δήμητρα Ε. Καψιώτη

15ο ΘΕΜΑ
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
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 2 Νοεμβρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) Tα με αριθ.πρωτ.: 90289/20-09-2022 και 107040/02-11-2022

έγγραφα αιτήματα του

πρώην αιρετού κ. Ρ.Κ.. για παροχή νομικής υποστήριξης από το Δήμο, κατόπιν της
από 28-08-2022 συνημμένης κλήσης του κου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών
δυνάμει του άρθρου 213 του Κ.Π.Δ. ( Αρ. Κλήσης:26714/ 2022 ΔΒ19-17183 ) προς
τον αιτούντα, να παρασταθεί στη δημόσια συνεδρίαση ενώπιον του Β΄ Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 7 Νοεμβρίου 202

προς υποστήριξη της κατηγορίας

κατ΄άρθρο 67 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. κατά του Γ.Δ. για πρόκληση σωματικών βλαβών
κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών
2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) «Νομική υποστήριξη

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης»
3)

Το από 02-11-2022

σημείωμα της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο αναφέρει ότι ο

Δήμος δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω αιτούντα αιρετό κ. Ρ.Σ..
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63)
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4) 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.
5) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων
αυτού
6)

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
7) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
8)Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
9) 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
10)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

Τη λήψη απόφασης : 1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει
νομική υποστήριξη στον πρώην αιρετό κο Ρ.Κ.., κατόπιν της από 28-08-2022

κλήσης

αυτού

από τον κο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών δυνάμει του άρθρου 213 του

Κ.Π.Δ.

( Αρ. Κλήσης:26714/ 2022 ΔΒ19-17183 ) για

να παρασταθεί στη δημόσια

συνεδρίαση την 7-11-2022 ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προς
υποστήριξη της κατηγορίας κατ΄άρθρο 67 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. κατά του Γ.Δ. για πρόκληση
σωματικών βλαβών κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών

2} Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου

για τη δικαστική

υπόθεση , η οποία ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα ενός (341,00) ευρώ,
πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 % σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.
Προτεινόμενος δικηγόρος από τον αιτούντα: κος Καφύρας Γεώργιος

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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16ο ΘΕΜΑ
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
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 7 Νοεμβρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) Tην με αριθ.πρωτ.:108639/07-11-2022 αίτηση του

αιρετού κ. Ξ.Ν.. για παροχή

νομικής υποστήριξης από το Δήμο, κατόπιν της από 26-10-2022
366/22-ΑΔ2022/48 ) προς τον αιτούντα για να προσέλθει στο

κλήσης (Αριθ. Δικ.
Πταισματοδικείο

Αχαρνών προκειμένου να λάβει γνώση της αυτεπάγγελτης μήνυσης/έγκλισης εις
βάρος του για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 26α, 27 παρ. 1, 288 παρ. 1 του Π.Κ.
και να εξετασθεί ανωμοτί με τα δικαιώματα του παρέχει ο νόμος και απορρέουν εκ των
άρθρων 89,90,91,92,παρ. 1, 95,96,99 παρ. 1 εδαφ. α΄-2-4,100,101,102,103,104,183 και
244 παρ/ 1 του Κ.Π.Δ.-Ν.4620/2019.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) «Νομική υποστήριξη

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης»
3)

Το από 07-11-2022

σημείωμα της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο αναφέρει ότι ο

Δήμος δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω αιτούντα αιρετό κ. Ξ.Ν.,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α /24-03-2022 )
( στάδιο προανάκρισης )
4) 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.
5) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων
αυτού
6)

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
7) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
9) 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
10)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

Τη λήψη απόφασης : 1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει
νομική υποστήριξη στον αιρετό κο Ξ.Ν ήτοι να συντάξει να παρασταθεί και να
καταθέσει

υπόμνημα -έγγραφες εξηγήσεις ( στάδιο προανάκρισης ) ενώπιον του

Πταισματοδικείου Αχαρνών,

κατόπιν της από 26-10-2022 κλήσης ( Αριθ. Δικ. 366/22-

ΑΔ2022/48 ) προς τον αιτούντα αιρετό , για να προσέλθει στο Πταισματοδικείο Αχαρνών ,
προκειμένου να λάβει γνώση της αυτεπάγγελτης μήνυσης/έγκλισης εις βάρος του για
ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 26α, 27 παρ. 1, 288 παρ. 1 του Π.Κ. και να εξετασθεί
ανωμοτί με τα δικαιώματα του

παρέχει ο νόμος και απορρέουν εκ των άρθρων

89,90,91,92,παρ. 1, 95,96,99 παρ. 1 εδαφ. α΄-2-4,100,101,102,103,104,183 και 244 παρ/ 1
του Κ.Π.Δ.-Ν.4620/2019.

2} Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου

για τη δικαστική

υπόθεση , η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων (144,00) ευρώ,
πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 % σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του Κώδικα περί
Δικηγόρων, Παράρτημα Ι
Προτεινόμενος δικηγόρος από τον αιτούντα: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος
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Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη

17ο ΘΕΜΑ
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
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές
Αχαρνές, 7 Νοεμβρίου 2022
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) Tην με αριθ.πρωτ.:108919/07-11-2022 αίτηση του αιρετού κου Τ.Ε.. για παροχή
νομικής υποστήριξης από το Δήμο, κατόπιν της από 26-10-2022
366/22-ΑΔ2022/48 ) προς τον αιτούντα για να προσέλθει στο

κλήσης (Αριθ. Δικ.
Πταισματοδικείο

Αχαρνών προκειμένου να λάβει γνώση της αυτεπάγγελτης μήνυσης/έγκλισης εις
βάρος του για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 26α, 27 παρ. 1, 288 παρ. 1 του Π.Κ.
και να εξετασθεί ανωμοτί με τα δικαιώματα του παρέχει ο νόμος και απορρέουν εκ των
άρθρων 89,90,91,92,παρ. 1, 95,96,99 παρ. 1 εδαφ. α΄-2-4,100,101,102,103,104,183 και
244 παρ/ 1 του Κ.Π.Δ.-Ν.4620/2019.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) «Νομική υποστήριξη

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης»
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3)

Το από 07-11-2022

σημείωμα της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο αναφέρει ότι ο

Δήμος δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω αιτούντα αιρετό κ. Τ.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α /24-03-2022 )
( στάδιο προανάκρισης ).
4) 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.
5) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων
αυτού
6)

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
7) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
9) 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
10)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

Τη λήψη απόφασης : 1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει
νομική υποστήριξη στον αιρετό κο Τ.Ε., ήτοι να συντάξει να παρασταθεί και να
καταθέσει

υπόμνημα -έγγραφες εξηγήσεις ( στάδιο προανάκρισης ) ενώπιον του

Πταισματοδικείου Αχαρνών,

κατόπιν της από 26-10-2022 κλήσης ( Αριθ. Δικ. 366/22-

ΑΔ2022/48 ) προς τον αιτούντα αιρετό , για να προσέλθει στο Πταισματοδικείο Αχαρνών ,
προκειμένου να λάβει γνώση της αυτεπάγγελτης μήνυσης/έγκλισης εις βάρος του για
ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 26α, 27 παρ. 1, 288 παρ. 1 του Π.Κ. και να εξετασθεί
ανωμοτί με τα δικαιώματα του

παρέχει ο νόμος και απορρέουν εκ των άρθρων

89,90,91,92,παρ. 1, 95,96,99 παρ. 1 εδαφ. α΄-2-4,100,101,102,103,104,183 και 244 παρ/ 1
του Κ.Π.Δ.-Ν.4620/2019.

2} Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου

για τη δικαστική

υπόθεση , η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων (144,00) ευρώ,
πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 % σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του Κώδικα περί
Δικηγόρων, Παράρτημα Ι
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Προτεινόμενος δικηγόρος από τον αιτούντα: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη

18ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73 Αχαρνές
Τηλ.: 213-2072451

Βαθμός προτεραιότητας «Κοινό»
Χρόνος διατήρησης : «3 έτη»

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Α) Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στα Best City Awards
2022 και Β) Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.
εξόδων 00-6431.001 ύψους 930,00 ευρώ για την υποβολή υποψηφιοτήτων στα
Best City Awards 2022.
Κύριε Πρόεδρε,
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Έχοντας υπόψη:
1) 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
2) Την υπ’ αριθμ.: 2/09-01-2022 απόφαση του ΔΣ περί εκλογής μελών για την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
Παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση φέρετε προς συζήτηση το παραπάνω
αναγραφόμενο θέμα που έχει ως εξής:
Τα Best City Awards είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία αφορά την ανάδειξη και
την επιβράβευση της καινοτομίας και της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Επιβραβεύονται
δε καινοτόμα έργα τα οποία πραγματοποιούνται και υλοποιούνται από Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις με στόχευση στη βιωσιμότητα, την αειφορία
κ.ο.κ.
Σύμφωνα με τη διοργανώτρια στόχος είναι:
-

Να αναδειχτούν οι πόλεις που πραγματοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής

-

Να προβληθούν οι ΟΤΑ που θα διακριθούν για τις δράσεις τους

-

Να επικοινωνηθούν καινοτομίες, νέες λύσεις, νέες ιδέες σε κάθε επίπεδο
δραστηριότητας.

Την περασμένη χρονιά ο Δήμος Αχαρνών συμμετείχε και βραβεύτηκε στην κατηγορία
«ανάπλασης με νέα χρήση». Η φετινή συμμετοχή του Δήμου περιλαμβάνει τέσσερις (4)
υποψηφιότητες με στόχο να αναδειχθούν δράσεις που βοηθούν την εξωστρέφεια του
Δήμου και καλές πρακτικές. Οι υποψηφιότητες αυτές αφορούν έργα ανάπλασης
(πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι), δημιουργία κόμβων και την κοινωνική ευθύνη
(Βαμβακάρειο και Κοινωνικό Φροντιστήριο)
Αναλυτικά το κόστος έχει ως εξής:

Α/Α

1
2
3
4

Περιγραφή Εργασιών
Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στα
Best City Awards 2022 (1η συμμετοχή
Συμμετοχή
– Δωρεάν) του Δήμου Αχαρνών στα
Best City Awards 2021 (2η συμμετοχή)
Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στα
Best City Awards 2021 (3η συμμετοχή)
Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στα
Best City Awards 2021 (4η συμμετοχή)

M.M.

Ποσότητα

Τιμή

Τεμάχιο

1

00.00

00.00

τεμάχιο

1

250,00 €

250,00 €

τεμάχιο

1

200,00 €

250,00 €

τεμάχιο

1

200,00 €

250,00 €
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Σύνολο

Σύνολο
ΦΠΑ

750,00 €
180,00 €

Σύνολο με ΦΠΑ

930,00 €

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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