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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

                          

Προς:

Κοιν:

 

    

                        

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών

1. Δήμαρχο
2. Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
       
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθ. 55040/26-07-2021 (ΦΕΚ 3291/26-07-/2021 τεύχος Β’)  με την οποία 
παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

2. Την υπ' αριθ. 84268/07-07-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

3. Τα αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών περί τροποποίησης του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022 και 
παρακαλούμε για την κατάρτιση της.

Ο Αντιδήμαρχος
                                                                       Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                             Μιχαήλ Βρεττός

1ο ΘΕΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών     
Τμήμα Εσόδων 
Συντάκτης: Χρήστος Κριθαράς
Τηλ. 210241366           
e-mail:ckritharas@acharnes.gr  

                                ΠΡΟΣ: Τον  Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                
                                             

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 240,00€ στη δικαιούχο κ. Ανθοπούλου 
Χρυσή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

    Σύμφωνα με την αίτηση της κ. Ανθοπούλου Χρυσής και τα τηρούμενα στοιχεία της υπηρεσίας, 
προκύπτει ότι το ποσό των 240,00€ για το χρονικό διάστημα από το έτος 2017 έως το έτος 2022 έχει 
πληρωθεί  εκ παραδρομής δύο φορές για εξωραϊσμό οικογενειακού τάφου και από την Φωτιάδου 
Συμέλα  και πρέπει να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
    Παρακαλούμε όπως σε επόμενη συνεδρίαση του Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ληφθεί 
απόφαση  για την επιστροφή του ποσού των 240,00€ στη δικαιούχο Ανθοπούλου Χρυσή ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.  00-8261.001 του προϋπολογισμού εξόδων για το έτος 2022. 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                        
                                                                                                              Δ/ΝΣΗΣ
 

ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ΠΑΡΑΣΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ                           
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση απαλλοτρίωσης 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 150512 στο Ο.Τ. 149-150 της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, με 
δικαιούχο αποζημίωσης την κα Ανδρικοπούλου Κωνσταντίνα κληρονόμο Ανδρικόπουλου Ανδρέα»

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη : 

• Την αριθμ. πρωτ. 85316/7-9-2022 διαβίβαση του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης από τη Δ/νση 
Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών που εμπεριέχει αίτημα έκδοσης ΑΑΥ.

• Το πίνακα της υπ' αρίθμ. 30731/Τ-2298/1990 πράξης εφαρμογής για την Π.Ε. Νεάπολη Δήμου 
Αχαρνών, όπου η αναγραφόμενη συνολική ρυμοτομούμενη έκταση του οικοπέδου με Κ.Α. 150512 στο 
Ο.Τ. 149-150 ιδιοκτησίας του αποβιώσας Ανδρικοπούλου Ανδρέα είναι 82,30 τ.μ.

• Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 136/2008, 405/2008 και 52/2009

• Το αριθμ. πρωτ. 62709/30-6-2022 ενημερωτικό έγγραφο της Νομικής Συμβούλου “… ότι μπορεί ο 
αιτών να αποζημιωθεί προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά του έγγραφα ως κληρονόμος χωρίς να 
απαιτείται η πράξη αποδοχής κληρονομιάς ..”.

• Το άρθρο 871 ΑΚ σύμφωνα με το οποίο: "με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι 
διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. 
Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση".

• Το άρθρο 23 του Ν 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων) το οποίο ορίζει 
ότι "Το δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο και πριν από κάθε συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή 
οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας 
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

                   Προς : 
                   Κοιν. :

 
  
 

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
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• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, παρ. ιβ) αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ, 

• Την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε προς το Δήμο Αχαρνών η κα Ανδρικοπούλου 
Κωνσταντίνα, όπου δηλώνει ότι: 

α) αποδέχτηκε να αποζημιωθεί με τη συμβιβαστική τιμή των 142,00€/τ.μ. που προτείνει ο 
Δήμος, και για έκταση 50,00 τ.μ., 
β) αποποιείται και δεν διεκδικεί αποζημίωση από το Δήμο Αχαρνών για το υπόλοιπο της 
ρυμοτομούμενης έκτασης των 32,30τ.μ. και 
γ) ότι άπαντα τα ρυμοτομούμενα τίθενται σε κοινή χρήση. 

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, κα Ανδρικοπούλου Κωνσταντίνα, κληρονόμος Ανδρικόπουλου Ανδρέα  
δύναται να αποζημιωθεί για 50,00τ.μ με 142,00€/τ.μ., με το ποσό των 7.100,00€ (=50,00 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.), 
ενώ για τα υπόλοιπα 32,30τ.μ., τα οποία αποποιείται και δεν διεκδικεί αποζημίωση το οικονομικό όφελος για 
το Δήμο είναι της τάξης των 4586,60€.

Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για 
την αποδοχή συμβιβαστικής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτόμησης, που βρίσκεται 
στην Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, και στο Ο.Τ. 149-150 με ΚΑ 150512 και δικαιούχο αποζημίωσης τη 
κα. Ανδρικοπούλου Κωνσταντίνας, για συνολικό ποσό 7.100,00€, το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α. 40-
7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2022, για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 
(συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή).

Συνημμένα :

1. η αρ. πρωτ. 85316/7-9-2022  διαβίβαση του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης,
2. πίνακας της υπ' αρίθμ. 30731/Τ-2298/1990 πράξης εφαρμογής για την Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου 

Αχαρνών,
3. Το αριθμ. πρωτ. 62709/30-6-2022 ενημερωτικό έγγραφο της Νομικής Συμβούλου,
4. η υπεύθυνη δήλωση κας Ανδρικοπούλου Κωνσταντίνας προς το Δήμο Αχαρνών, 
5. τίτλοι κυριότητας : το 8466/1969 συμβόλαιο (αγοραπωλησία ακινήτου)
6. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
7. πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, μη διεκδικήσεων, βαρών ή εκποίησης.
8. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της επαχθείσας κληρονομιάς

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα
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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
Συντάκτρια: Μ. Στασινού
Τηλ.: 210 2415538
Fax:  210 2415431

Προς:

Αχαρνές, 22/09/2022

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 20382/22-09-2022 πρακτικού της επιτροπής 

αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην 

τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης, όπως παρατάθηκε με 

την με αρ. πρωτ. 65051/22-12-2021 σύμβαση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για 

την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια 

τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου.

Β. Τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης, όπως 

παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 65051/22-12-2021 σύμβαση της εταιρείας 

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από 

την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου, 

κατά 32%, ήτοι 1,10 € (πλέον Φ.Π.Α.) ανά λίτρο, δηλαδή αύξηση κατά 0,27 € ανά 

λίτρο πλέον Φ.Π.Α..».

Κύριε Πρόεδρε,

4ο ΘΕΜΑ
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Στην επιτροπή κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 87963/14-09-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της 

εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 

σύμβασης, όπως παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 65051/22-12-2021 σύμβαση για την ομάδα «Ε 

- Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου, λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19, πόλεμος στην Ουκρανία, 

οικονομική και ενεργειακή κρίση), κατά 32%, ήτοι 1,10 € (πλέον Φ.Π.Α.) ανά λίτρο, δηλαδή 

αύξηση κατά 0,27 € ανά λίτρο πλέον Φ.Π.Α..

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

συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 20382/22-09-2022 πρακτικού της 

επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με 

αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης, όπως παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 65051/22-12-

2021 σύμβαση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους 

γάλακτος» από την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του 

Δήμου και Β. την τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης, όπως 

παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 65051/22-12-2021 σύμβαση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για 

την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια τροφίμων και 

φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου, κατά 32%, ήτοι 1,10 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

ανά λίτρο, δηλαδή αύξηση κατά 0,27 € ανά λίτρο πλέον Φ.Π.Α..

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής

         Κλειώ Κατάρα                       1. Ευάγγελος Λαζαρής 2. Μαρία Στασινού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 26/09/2022
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 
Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.174.534,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. B. Έγκριση της με αρ. 95/2022 
μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης). Γ. 
Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών 
για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.».

Έχοντας υπόψη τα εξής : 

1. Το 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΄).

5ο ΘΕΜΑ
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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.............».

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 υγρών καυσίμων, λιπαντικών – ορυκτελαίων για τα οχήματα/μηχανήματα, λοιπό εξοπλισμό 
και κτίρια ευθύνης του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών Προσώπων αυτού για τρία (3) έτη.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες 
κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 
Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, 
για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού καθώς και 
παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού 
υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους».

6. Η παρούσα σύμβαση αφορά τον Δήμο Αχαρνών, το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», το 
Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή», καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

7.  Τα προς προμήθεια είδη και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09132100-4 «Αμόλυβδη Βενζίνη», 09134100-
8 «Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ», 09135100-5 «Πετρέλαιο Θέρμανσης» και 24951100-6 «Λιπαντικά».

8. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, συνέταξε την επισυναπτόμενη τεχνική 
μελέτη αριθ. 95/2022 μελέτη, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 5.176.422,78 € με Φ.Π.Α. 24% για το 
σύνολο των φορέων (Φ.Π.Α. ίσο με 1.001.888,28 €).

9. Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται στις εξής ομάδες : Ομάδα Α’: Καύσιμα - Αμόλυβδη Βενζίνη, 
(για τις ανάγκες του Δήμου, του Ν.Π. «ΔΗΦΑ» και του Ν.Π. «ΑΡΩΓΗ»), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
259.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %, Ομάδα Β’: Καύσιμα - Πετρέλαιο κίνησης, (για τις ανάγκες του Δήμου 
Αχαρνών), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %, Ομάδα Γ’: Καύσιμα - Πετρέλαιο 
Θέρμανσης, (για το σύνολο των φορέων), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.737.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 % 
και Ομάδα Δ’: Λιπαντικά και Ορυκτέλαια, (για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών), συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας 177.834,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %.

10. Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά 
θα αφορά το σύνολο της ποσότητας της κάθε ομάδας και το σύνολο των φορέων που αιτούνται το 
συγκεκριμένο είδος υπό προμήθεια. Όλες οι ομάδες δύναται να ανατεθούν και σε έναν προσφέροντα.

11. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας της προμήθειας. 
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12. Συγκεκριμένα οι συμβάσεις θα ανατεθούν με κριτήριο κατακύρωσης: Για την Ομάδα Α: Καύσιμα - 
Αμόλυβδη Βενζίνη, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), 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. Για την Ομάδα Β: Καύσιμα - Πετρέλαιο κίνησης και την Ομάδα Γ: Καύσιμα - Πετρέλαιο 
Θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), 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. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014, γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό 
ποσοστό έκπτωσης, χωρίς αυτό να υπερβαίνει το -5%. Για την Ομάδα Δ: Λιπαντικά και Ορυκτέλαια την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το 
σύνολο των ειδών.

13. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού για τα 
οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024 στους K.A.: 10-6643, 20-6641 του Δήμου Αχαρνών, K.A.: 15-6411, 15-
6643 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», K.A.: 15-6641, 15-6643, 60.6643 του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή», 
καθώς και τους πόρους των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του οικονομικού έτους 2022, καθώς και τους αντίστοιχους 
οικονομικών ετών 2023-2024 ως πολυετής δαπάνη. Έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης για κάθε φορέα υλοποίησης της σύμβασης για τα έτη 2022 έως και 2024.

14. 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 Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των 
Νομικών του Προσώπων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.174.534,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

Β) για την έγκριση της αριθ. 95/2022 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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, 26/09/2022
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 προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης 
αξίας 101.605,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. B. Έγκριση της με αρ. 201/2022 μελέτης 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής.».

Έχοντας υπόψη τα εξής : 

6ο ΘΕΜΑ
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15. 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΄).

16. 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.............».

17. 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».

18. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικής χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας στο 
Ο.Τ. Γ2158 Κ.Φ. του Δήμου Αχαρνών, που θα εκτελεστεί για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών. 

19. Τα προς προμήθεια είδη και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς 
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [43325000-7]-Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 
και [45236210-5]-Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς.

20. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, συνέταξε την επισυναπτόμενη τεχνική 
μελέτη αριθ. 201/2021 μελέτη, προυπολογισθείσας δαπάνης 101.605,60 € με Φ.Π.Α. 24% (81.940,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α, Φ.Π.Α. ίσο με 19.665,60 €).

21. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
στο σύνολο των τμημάτων της προμήθειας. 

22. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 69538/15-07-2022) που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ010941288 2022-07-15».

23. Το αριθ. πρωτ. 69856/15-07-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

24. Την με αρ. πρωτ. 72513/25-07-2022 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-619/2022 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 657ΙΩΨ8-01Θ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011045623 
2022-08-03) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 101.605,60 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.020, 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

25. 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 
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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 
της Προμήθειας και Τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου 
Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας 101.605,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Β) για την έγκριση της αριθ. 201/2021 επισυναπτόμενης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Γ) 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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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

Προς:

Αχαρνές, 30/09/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 94110/29-09-2022 και 94151/29-09-2022 

πρακτικών Νο1 και Νο2 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 

στον αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ετήσια παροχή 

ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2023.

              Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

Η ΕΘΝΙΚΗ» ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια 

παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2023».

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 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 

7ο ΘΕΜΑ
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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 του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 62/03.05.2017) και ιδίως του άρθρου 18. 

5. 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)».

6. Την αριθ. 60/2022 μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης – 

Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού του Δήμου Αχαρνών.

7. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 68298/13-07-2022) που καταχώρησε ο Δήμος 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το 

οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ010922507 2022-07-

13».

8. Την με αρ. πρωτ. 69496/15-07-2022 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

603/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΔΔ6ΩΨ8-ΡΑΥ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011016489 2022-07-28) για την έγκριση διάθεσης ποσού 40.000,00 €, σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6252, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2023.

9. Την με αρ. πρωτ. 69499/15-07-2022 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

604/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΕΛ6ΩΨ8-Ε6Η, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011016373 2022-07-28) για την έγκριση διάθεσης ποσού 120.000,00 €, σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6253, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2023. 

10. Την υπ' αριθ.  412/2022 (Α.Δ.Α.: 6ΓΞΖΩΨ8-ΑΝ5) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για την 

παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2023 και στην εκτέλεσή 

της με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

11. Την με αρ. πρωτ. 82771/30-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011163148 2022-08-31) 

διακήρυξη.

12. Την με αρ. πρωτ. 82776/30-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ο4ΘΩΨ8-6ΣΤ) προκήρυξη.

13. 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: 169681 στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr). 
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14. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και 

στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

15. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 19η Σεπτεμβρίου έτους 

2022 και ώρα 13:00 μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 23η Σεπτεμβρίου 

έτους 2022.

16. Το γεγονός πως στον εν θέματι διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρεις (3) υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς. 

17. Με το αρ. πρωτ. 94110/29-09-2022 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού, περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών των υποψήφιων οικονομικών φορέων, έγιναν 

αποδεκτές οι προσφορές του συνόλου των εταιρειών.

18.  Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ. 94151/29-09-2022 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης, περί αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και 

των τριών συμμετεχουσών εταιρειών, η επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής της ανάδειξης 

της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», με 

έδρα επί της Λεωφόρου Συγγρού 103-105, ΤΚ 11745, Αθήνα, ΑΦΜ: 094003849, ως 

προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια παροχή 

ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2023, με το συνολικό ποσό των 

59.762,54 €, ως μειοδότρια εταιρείας.

19. Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016, κατόπιν της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» 

και «οικονομικής προσφοράς» των υποψήφιων οικονομικών φορέων, η αναθέτουσα αρχή, 

εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για 

υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για τα εξής : 

Α. Την επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 94110/29-09-2022 και 94151/29-09-2022 

πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών του Αυτοτελούς 

Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στον αξιολόγηση 

των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ετήσια παροχή ασφάλισης των 

οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2023 και 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21241&tradingPartnerId=30824&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1702451299&oapc=7&oas=nwJnZCKpPpx4MrU7tcu6uQ..
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
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Β. Στην ανάδειξη της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», με έδρα επί της Λεωφόρου Συγγρού 103-105, ΤΚ 11745, Αθήνα, τηλ. 

2109099492-645-092-792, ΑΦΜ: 094003849, e-mail: diagonismoi@insurance.nbg.gr, ως 

προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια παροχή 

ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2023, η οποία προσέφερε το 

συνολικό ποσό των 59.762,54 € και της οποίας η προσφορά κρίθηκε πλήρης σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

       

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

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

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21241&tradingPartnerId=30824&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1702451299&oapc=7&oas=nwJnZCKpPpx4MrU7tcu6uQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21241&tradingPartnerId=30824&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1702451299&oapc=7&oas=nwJnZCKpPpx4MrU7tcu6uQ..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 27/09/2022
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 προμήθεια ένδυσης 
και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών, 
εκτιμώμενης αξίας 47.981,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. B. Έγκριση της με αρ. 85/2022 
μελέτης της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής».

Έχοντας υπόψη τα εξής : 

26. 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΄).

27. 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.............».

28. 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».

29. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της 
προμήθειας ένδυσης και υπόδησης (στολών) για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του 
Δήμου που θα χορηγηθούν  κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του  Ν.3731/2008 και των με αρ.οικ. 

8ο ΘΕΜΑ

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_S0000012791


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 633ad98570128e28a8c57319 στις 03/10/22 15:47

30755/09.06.2004 (ΦΕΚ 867/11-6-2004, τεύχος Β΄), οικ. 55572/ 26.10.2005 (ΦΕΚ 1648/29-11-2005, τεύχος 
Β’) και  οικ.15945/28.3.2006 (ΦΕΚ 426/7-4-2006, τεύχος Β’) αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

30. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [35811200-4]-Στολές αστυνομικών.

31. Η Διεύθυνση δημοτικής αστυνομίας συνέταξε την αριθ. 85/2022 τεχνική μελέτη, σύμφωνα με την 
οποία η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 38.695,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
47.981,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (Φ.Π.Α. 24% ίσο με 9.286,80 €). Η παρούσα προμήθεια 
διαιρείται σε τρεις (3) ομάδες. Αναλυτικά η ομάδα Α΄(Είδη Ένδυσης) εκτιμώμενης αξίας 23.895,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 24% , η ομάδα Β΄(Είδη Υπόδησης) εκτιμώμενης αξίας 12.730,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και η ομάδα 
Γ΄(Παρελκόμενα Είδη) εκτιμώμενης αξίας 2.070,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%

32. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
στο σύνολο των ειδών της παρούσας σύμβασης. 

33. Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των ομάδων, το σύνολο των 
ειδών της προμήθειας. 

34. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 82089/26-08-2022) που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011182019 2022-09-02».

35. Το αριθ. πρωτ.  85302/07-09-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας (Τμήμα 
Αστυνόμευσης) προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης.

36. Την με αρ. πρωτ. 91277/22-09-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-721/2022 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 94ΚΥΩΨ8-1ΜΘ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 
22REQ011300439 2022-09-26) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 47.981,80 €, σε βάρος του Κ.Α. 
50-60-61, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

37. Χρόνος διάρκεια ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και 
δημοσίευσής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για δύο (2) έτη, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 3 της οικ. 55572/ 
26.10.2005 (ΦΕΚ 1648/29-11-2005, τεύχος Β’) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ήτοι «Το ένστολο 
προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας εφοδιάζεται με μέριμνα του οικείου ΟΤΑ τις παραπάνω στολές κάθε 
δύο έτη, εκτός από το παλτό, το οποίο εφοδιάζεται κάθε πέντε έτη».

38. Σε περίπτωση καθυστέρησης (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. 

39. 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 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_S0000012791
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_S0000012792
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_S0000012792
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_S0000012793
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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 
της Προμήθειας Ένδυσης και Υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του 
Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας 47.981,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Β) για την έγκριση της αριθ. 85/2022 επισυναπτόμενης μελέτης της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών.

Γ) 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 27/09/2022
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: Νικόλαος 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 Προμήθεια Υλικών 
Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικού του 
Προσώπων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 147.771,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 6 ή 24%, αναλόγως του υπό 
προμήθεια είδους, (180.224,89 με Φ.Π.Α.). B. Έγκριση της με αρ. 98/2022 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης). Γ. Σύνταξη των όρων 
διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και 
Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικού του Προσώπων, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής».

Έχοντας υπόψη τα εξής : 

40. 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΄).

41. 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.............».

9ο ΘΕΜΑ
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42. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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».

43. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
αναδόχου/ων της Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού, Σάκων Απορριμμάτων και 
Ειδών Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και του Νομικού του 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» με διάρκεια υλοποίησης τα δύο (2) 
έτη.

44. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις 
οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 
από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης 
προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών 
παντοπωλείου και ευπρεπισμού καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών 
και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων 
και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους».

45. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [19640000-4]-Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και 
απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο; [39831600-2]-Καθαριστικά τουαλέτας; [39830000-9]-Προϊόντα 
καθαρισμού; [39831300-9]-Καθαριστικά δαπέδου; [39831200-8]-Απορρυπαντικά; [33761000-2]-
Χαρτί υγείας; [39224330-0]-Κουβάδες; [39224000-8]-Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη 
διαφόρων τύπων; [44619000-2]-Άλλα δοχεία; [39224320-7]-Σφουγγάρια; [39224100-9]-Σκούπες; 
[39224350-6]-Φαράσια; [18930000-7]-Σάκοι και τσάντες; [33760000-5]-Χαρτί υγείας; [39525800-
6]-Πανιά καθαρισμού; [39812400-1]-Υλικά σφουγγαρίσματος; [33741300-9]-Απολυμαντικά χεριών; 
& [24455000-8]-Απολυμαντικά.

46. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, συνέταξε την επισυναπτόμενη 
τεχνική μελέτη αριθ. 98/2022 μελέτη, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 147.771,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 6 ή 24%, αναλόγως του υπό προμήθεια είδους (180.224,89 με Φ.Π.Α.).

47. Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται στις εξής ομάδες : Ομάδα Α΄(Είδη Καθαριότητας & 
Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π. ΔΗ.ΦΑ) εκτιμώμενης αξίας 71.967,20 € χωρίς 
Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 6% ίσο με 1.003,72 € και Φ.Π.Α. 24% ίσο με 13.257,26 €) και Ομάδα Β΄ (Σάκοι 
Απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών) εκτιμώμενης αξίας 75.803,80 
€ χωρίς Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 24% ίσο με 18.192,91 €).

48. Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, το σύνολο της ποσότητας του κάθε 
είδους και το σύνολο των φορέων που αιτούνται το συγκεκριμένο υπό προμήθεια είδος. Όλες οι 
ομάδες δύναται να ανατεθούν και σε έναν προσφέροντα.
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49. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας της προμήθειας. 

50. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, συνολικού ποσού 143.323,00 € θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών για τα έτη 2022 και 2023 και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Εξ. 10-
6634 (για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού), 20-6699.003 (όσον αφορά την 
προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης)  και 
35-6654.001 (όσον αφορά την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου) και συνολικού ποσού 36.901,90 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ.ΦΑ» για τα έτη 2022 και 2023 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Εξ. 15-6634.

51. Σε περίπτωση καθυστέρησης (για παράδειγμα κατάθεσης προδικαστικών προσφυγών ή 
άλλων ένδικων μέσων, υποβολής προσφορών πλήθους οικονομικών φορέων, ή άλλων 
απρόβλεπτων περιστάσεων), προβλέπεται η διαγωνιστική διαδικασία με την υπογραφή των 
συμβάσεων και του χρονικού διαστήματος υλοποίησης αυτών, καθώς και η παράδοση των ειδών 
της προμήθειας να συνεχιστεί στο επόμενο οικονομικό έτος (ήτοι για τα έτη 2023 και 2024) και θα 
βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του Δήμου Αχαρνών και του Νομικού Προσώπου αυτού με τις 
ανάλογες αποφάσεις ανάληψης δαπάνης.

52. 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 της Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του 
Δήμου Αχαρνών και των Νομικού του Προσώπων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 147.771,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 6 ή 24%, αναλόγως του υπό προμήθεια είδους, (180.224,89 με Φ.Π.Α.). 

Β) για την έγκριση της αριθ. 98/2022 επισυναπτόμενης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών (Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης).
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Γ) 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη
Τηλ: 213 2072436 Αχαρνές: 22/09/2022 
email: akolokouri@acharnes.gr
Επιβλέπουσες: Κολοκούρη Αλεξάνδρα

   Μαρία Καραδήμα 
                                                                 Προς:Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                    κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 5ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» χωρίς χρήση επί 
έλασσον δαπανών        
         

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την 

έγκριση του 5ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  χωρίς χρήση επί έλασσον 

δαπανών.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αχαρνών, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την με αρ. 102/2016 απόφαση του  Δημοτικού 

Συμβουλίου Αχαρνών προϋπολογισμού 632.000,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από 

την Περιφέρεια Αττικής μέσω της με αρ. πρωτ. 69808/03-11-2017 Προγραμματικής 

Σύμβασης με το Δήμο Αχαρνών.

Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2018 και εγκρίθηκε με την 

507/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η επιλογή του 

αναδόχου έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

Με την υπ’ αρίθμ. 7/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και έγινε κατακύρωση του έργου στον προσωρινό 

ανάδοχο. 

 Με την 147/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην 

εταιρεία Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 8,00%, δηλαδή 345.159,18€ πλέον 

ΓΕ & ΟΕ 18% : 62.128,65€, απρόβλεπτα 15% : 61.093,17€, αναθεώρηση: 522,23€ και ΦΠΑ 

(24%) : 112.536,77€ δηλαδή γενικό σύνολο : 581.440,00€.
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Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22/10/2019 με αρ. πρωτ. 46659 

συνολικού ποσού 581.440,00€ με Φ.Π.Α. 24% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 12 μήνες 

δηλαδή έως τις 22/10/2020. Με την 232/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες δηλαδή έως τις 

22/04/2021. Με την 151/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η παράταση 

Ζητείται του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 2 μήνες δηλαδή μέχρι τις 

22/06/2021.

Με την υπ’ αριθμ. 99/29-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αχαρνών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που 

προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από 

την αρχική μελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Με την υπ’ αριθμ. 50/12-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αχαρνών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που 

προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την 

αρχική μελέτη, αλλά κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργικότητα του έργου.

Με την υπ’ αριθμ. 274/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και να τακτοποιήσει τις 

ποσότητες των άρθρων με μικρές αυξομειώσεις στις ποσότητες του αρχικού προϋπολογισμού, 

του 1ου Α.Π.Ε. και 2ου Α.Π.Ε. οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν τόσο στην αρχική 

μελέτη όσο και μεταγενέστερα.

Με την υπ’ αριθμ. 327/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει τις ποσότητες 

των άρθρων με μικρές αυξομειώσεις στις ποσότητες του αρχικού προϋπολογισμού, του 1ου 

Α.Π.Ε., του 2ου Α.Π.Ε. και του 3ου Α.Π.Ε. οι οποίες δεν ήταν  δυνατόν να προβλεφθούν τόσο 

στην αρχική μελέτη όσο και μεταγενέστερα.

Ο 5ος Α.Π.Ε. Τελικός Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει 

την δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών που εκτελέστηκαν το 1ο και 2ο τρίμηνο του έτους 

2021, όπως αυτή υπολογίστηκε σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών 359881 (ΦΕΚ 5983Β / 20.12.2021), όπου ο καθορισμός των συντελεστών 

αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων έγινε σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 

4412/2016 και η αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 

153 του Ν. 4412/2016.

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

        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΑΜΑΣΚΟΣΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  28/ 09/ 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                        Προς:
                                                   Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                    κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ:   Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
             ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  2022» 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την 
έγκριση μελέτης  και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2022» 
          Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Αχαρνών το 
οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. 67/2022  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      
        Για το έργο συντάχθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών Δημοπράτησης της

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η  66/22  Μελέτη με τίτλο : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2022»   προϋπολογισμού  3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 
        Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου  ως εξής:

•   Ποσό 200.000 € από τον Κ.Α. 30.7333.023 Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου,
Οικονομικού Έτους 2022

•  Ποσό 1.400.000 € από τον Κ.Α. 30-7333.023  Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου,
Οικονομικού Έτους 2023

• Ποσό 1.400.000 € από τον Κ.Α. 30-7333.023  Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου,
Οικονομικού Έτους 2024

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε έξι (6)  μήνες.

Προκειμένου να προβούμε στη δημοπράτηση του έργου απαιτείται εκ μέρους του Δ.Σ. 
η έγκριση της μελέτης.

Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.
                                                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

11ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 633ad98570128e28a8c57319 στις 03/10/22 15:47

                                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
                                                            Ηλεκτρολόγος Μηχ. &  Μηχανικός Η/Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  03/10/2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα E I Σ Η Γ Η Σ Η
Τηλ.: 213 20 72 436

Ηλ. Ταχ.: akolokouri@acharnes.gr Προς:

τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής

κο. Σπυρίδων Βρεττό

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την 

συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Σας αποστέλλουμε την Τελική Επιμέτρηση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και παρακαλούμε για την συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική 

Παραλαβή του σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν.4412/2016.

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.
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6) Με την 99/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ( 1ος ΑΠΕ).

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.

14) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 για τον ορισμό της επιτροπής 

παραλαβής και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό 

των μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» . Από την κλήρωση εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα , κατά σειρά κλήρωσής τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λαμπρινίδου Ειρήνη ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

2. Ραμαντάνη Πολυτίμη ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

3. Τούντα Κωνσταντίνα ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πουταχίδης Γρηγόρης ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

2. Μάρκου Ελεάνα ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

3. Γκοντοπούλου Βασιλική ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Παρακαλούμε όπως ορίσετε δύο Δημοτικούς Συμβούλους έναν ως τακτικό και έναν ως 

αναπληρωματικό μέλος προκειμένου να γίνει η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».
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                                                                                          Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.  

                                                                                          Αναστάσιος Δαμάσκος

                                                                                            Ηλεκτρ./Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:  Α. Αποδοχή και επικύρωση των με αριθ. πρωτ. 83073/31.8.22, 86438/9.9.22 και 92019/23.9.22 Πρακτικών της 
επιτροπής διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και 
αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ». 
Β. Αποδοχή της προσφοράς της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».
Γ. Ανάδειξη της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου
Δ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
5. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. 
6. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης.
7. Την με αριθμ. 1156 και αριθ. πρωτ. 34299/3-9-21 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 56218/15-6-22/14-4-22 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και 

Πληροφορικής (ΑΔΑΜ: 22REQ010745630). 
9. Το υπ’ αριθμ. 69811/167-22 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
10. Την αριθ. A-615/αρ. πρωτ. 71293/20.7.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΥΧΩΨ8-ΧΒΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Αναγνωστόπουλος
ΤΗΛ.: 213 2072 484
E-MAIL: canagnostopoulos@acharnes.gr

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

                        

Προς: Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

12ο ΘΕΜΑ

13ο ΘΕΜΑ
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προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022 στον Κ.Α.: 69-6162.001, η οποία καταχωρήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010971513.

11. Τη με αριθ. πρωτ.: 231/10-3-22 (ΑΔΑ: ΨΤ8Χ46Ψ844-ΚΓ9) Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2021 για την υλοποίηση του 
έργου ««ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 
δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και 
κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

12. Την με αριθ. 310/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΤΒΩΨ8-Υ8Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η 
επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης και διενέργειας δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2022, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

13. Την με αριθ. 328/2022 (ΑΔΑ Ψ5ΡΖΩΨ8-9Ρ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε διόρθωση 
της ανωτέρω υπ. αριθ. 310/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και 
αξιολόγησης προσφορών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2022, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

14. Την υπ' αριθ. 31/2022 μελέτη της Διεύθυνσης  Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών: «Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ»

15. Την με αρ. 247/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΩ3ΔΠΩΨ8-9Β5) περί «Αποδοχής χρηματοδότησης 
ποσού 74.400,00 € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
Πράσινου Ταμείου».

16. Την με αρ. 248/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Σ7ΑΩΨ8-Ζ2Ζ) που αφορά στην έγκριση της 
ανωτέρω μελέτης Προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού διαγωνισμού καθώς και τη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

17. Την με αριθμ. πρωτ. 78289/9-8-22 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011079916 2022-08-09). 
18. Την με αριθ. πρωτ. . 78286/9-8-22 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΩΥΘΩΨ8-Β5Α).
19. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1271,  με ημερομηνία 13-8-22 
20. Το υπ. αριθ. πρωτ. 86480/09.09.2022 έγγραφο της αναθέτουσας το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω της 

λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ.
21. To με αριθμ. πρωτ. 83073/31.8.22 1o Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
22. To με αριθμ. πρωτ. 86438/9.9.22 2o Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
23. To με αριθμ. πρωτ. 92019/23.9.22 3o Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 92019/23.9.22 Πρακτικό συνήλθε η Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 23ης 
Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 170235 της με αριθμ. πρωτ. 78289/09.08.2022 διακήρυξης, για την «Παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
(Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ».

Η αναθέτουσα απέστειλε την με αρ. 86480/09.09.2022 σχετική πρόσκληση η οποία διαβιβάστηκε αυθημερόν 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 78289/09.08.2022  διακήρυξη και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τους εν λόγω διαγωνισμούς συνδέθηκε στο σύστημα και διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας 
ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 14/09/2022 16:59:28 φάκελο δικαιολογητικών.
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Συγκεκριμένα υποβλήθηκε αρχείο συμπιεσμένης μορφής το οποίο περιείχε κωδικοποιημένα ανά άρθρο απαίτησης της 
διακήρυξης τα εξής:

Αφού τα έλεγξε διεξοδικά επιβεβαίωσε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα κατά τύπο και ουσία με τις απαιτήσεις του 
σημείου 2.2.9.2 της διακήρυξης. Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ: 9313024714, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
που εδρεύει στην 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54627.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. Την αποδοχή και επικύρωση των με αριθ. πρωτ. 83073/31.8.22, 86438/9.9.22 και 92019/23.9.22 πρακτικών της 
επιτροπής διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και 
αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ».
B. Tην αποδοχή της προσφοράς της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα 
με το υπ. αριθ. 83073/31.8.22 1o Πρακτικό.
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Γ. Την ανάδειξη της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου 
της σύμβασης σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 86438/9.9.22 2o Πρακτικό.
Δ. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 
ΑΦΜ: 9313024714, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που εδρεύει στην 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54627 σύμφωνα με 
το υπ. αριθ. πρωτ. 92019/23.9.22  3o Πρακτικό.

Συνημμένα: 
1. Τα υπ. αριθ. πρωτ. 83073/31.8.22, 86438/9.9.22 και 92019/23.9.22 πρακτικά της επιτροπής 

Για την Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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Θέμα : «Αποδοχή δωρεάς Μνημείου».

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση για την αποδοχή δωρεάς 
Μνημείου στο Δήμο Αχαρνών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 93114/27/9/2022 αίτηση της Πρεσβείας 
της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Ελλάδα. Το μνημείο θα κατασκευαστεί με την οικονομική στήριξη του 
πρώην συμπατριώτη του Καζακστάν και νυν Έλληνα πολίτη κ. Ιωάννη Πετρίδη.

Το μνημείο θα περιλαμβάνει ένα βάθρο με το άγαλμα ενός μήλου επάνω του, η πατρίδα του οποίου 
προέρχεται από το έδαφος του σύγχρονου Καζακστάν. Το μήλο θα περιβάλλεται από τις δύο πλευρές με 
κλαδιά ελιάς, που αποτελούν ένα από τα κύρια σύμβολα της Ελλάδας. Το μνημείο θα έχει ύψος 2,8 μ. Και 
πλάτος 1 μ. με το ύψος του μήλου 1 μ.

Σύμφωνα με την περίπτωση η’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.  

Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς του Μνημείου.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες:   Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
Τηλ.: (+30)2132072511
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr  

                       

Προς:  

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

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

14ο ΘΕΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού 
και Νότιου Τομέα
Συντάξασα:Kαρακάση Σμαρώ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.:  213 2072303 
e-mail: skarakasi@acharnes.gr 

            
                                
      Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
                      κ. Σπύρο Βρεττό

 

                                                                            

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δωρεάς από τον οργανισμό ( ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ) ΕΚΕΤΑ  για την δενδροφύτευσης    κοινοχρήστων χώρων της 
Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών στην περιοχή Αμυγδαλεζας του Δήμου Αχαρνών και 
εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς».

      

             Kύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40     

του Ν.  4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197).

2.Την πρόταση δωρεάς από  τον οργανισμό ( ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ) ΕΚΕΤΑ που γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαικού 
Προγράμματος  LIFE TERRA και αφορά την δενδροφύτευσης   κοινοχρήστων χώρων 
στην περιοχή Αμυγδαλέζας, με ίδια έξοδα, για την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής των πολιτών μας και των περιβαλλοντικών, κλιματικών αλλαγών. Την ενίσχυση 
παράλληλα της βιοποικιλότητας της κάθε γειτονιάς, με ένα μικρό πνεύμονα οξυγόνου 
στην πόλη Ως οικολογικό αντιστάθμισμα, των καμένων δένδρων της πόλης. Την 
αντιμετώπιση  του προβλήματος της θερμικής νησίδας και σαφώς να βελτιώσουμε το 
μικροκλίμα της περιοχής   

15ο ΘΕΜΑ
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παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης  και 

συγκεκριμένα:

Το  ( ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ) ΕΚΕΤΑ προς το 

Δήμο Αχαρνών γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αναλάβει με ίδια έξοδα την 

δενδροφύτευσης    κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών στην 

περιοχή Αμυγδαλεζας.

Αναφέρεται  ότι  οι οιεσδήποτε αμοιβές στους προμηθευτές και  εργολήπτες -που θα επιλεγούν 

για το έργο- θα καταβληθούν από το ( ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ) ΕΚΕΤΑ.  Τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων από την πραγματοποίηση  της εν λόγω 

δωρεάς θα βαρύνει αποκλειστικά τον δωρεοδόχο. Για την προμνησθείσα εργασία θα  

υπογραφεί σύμβαση δωρεάς με  συγκεκριμένο κόστος προκειμένου να ληφθεί  απαλλαγή 

Φ.Π.Α

                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                     Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                   ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΚΕΝ. & ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

                                 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                          

                               ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΣΜΑΡΩ                                                                                            ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                    

   

                                                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

                                                                                                 

                                                                                             ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού 
και Νότιου Τομέα
Συντάξασα:Kαρακάση Σμαρώ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.:  213 2072303 
e-mail: skarakasi@acharnes.gr 

            
                                
      Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
                      κ. Σπύρο Βρεττό

 

                                                                            

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δωρεάς από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό WE4ALL MAKE ( Αλέκου 
Παναγούλη  88, 15343 Αγία Παρασκευή ) για την δενδροφύτευσης    της οδού Ορφέως  της 
Κοινότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου                 
για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς».

      

             Kύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40     

του Ν.  4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197).

2.Την πρόταση δωρεάς από  τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό WE4ALL MAKE που 
αφορά την δενδροφύτευσης    της οδού Ορφέως  , με ίδια έξοδα, για την ανάγκη 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών μας και των περιβαλλοντικών, κλιματικών 
αλλαγών. Την ενίσχυση παράλληλα της βιοποικιλότητας της κάθε γειτονιάς, με ένα μικρό 
πνεύμονα οξυγόνου στην πόλη Ως οικολογικό αντιστάθμισμα, των καμένων δένδρων της 
πόλης. Την αντιμετώπιση  του προβλήματος της θερμικής νησίδας και σαφώς να 
βελτιώσουμε το μικροκλίμα της περιοχής   

16ο ΘΕΜΑ
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παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης  και 

συγκεκριμένα:

H WE4ALL MAKE  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ  προς το Δήμο Αχαρνών γνωστοποίησε 

την πρόθεσή της να αναλάβει με ίδια έξοδα την δενδροφύτευσης    της οδού Ορφέως.

Αναφέρεται  ότι  οι οιεσδήποτε αμοιβές στους προμηθευτές και  εργολήπτες -που θα επιλεγούν 

για το έργο- θα καταβληθούν από την WE4ALL MAKE.  Τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων από 

την πραγματοποίηση  της εν λόγω δωρεάς θα βαρύνει αποκλειστικά τον δωρεοδόχο. Για την 

προμνησθείσα εργασία θα  υπογραφεί σύμβαση δωρεάς με  συγκεκριμένο κόστος προκειμένου 

να ληφθεί  απαλλαγή Φ.Π.Α

                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                     Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                   ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΚΕΝ. & ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

                                 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                          

                               ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΣΜΑΡΩ                                                                                            ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                    

   

                                                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

                                                                                                 

                                                                                             ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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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, 28 Σεπτεμβρίου   2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               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 από 3 Φεβρουαρίου 2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 844/2022  και Ειδικό  Αριθμό 

Κατάθεσης : 139/2022  αίτηση  των Μαρίας Μακρίδου, χήρας Γεωργίου Μακρίδου το γένος 

Σάββα και Αγάπης Μαυρίδου κ.λπ (συν. 4 )    ενώπιον  του Μονομελούς   Εφετείου Αθηνών 

( Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ) κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί  καθορισμού  προσωρινής   

τιμής μονάδος  και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση,  λόγω 

δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων, εδαφικής έκτασης επιφανείας 191,60 τ.μ.  επί του Ο.Τ. 

Γ1134Α με Κ.Α.: 17.31.14  της Πολεοδομικής Ενότητας «ΝΕΑΠΟΛΗ » με  ημερομηνία 

συζήτησης την 25-10-2022 ημέρα Τρίτη.
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7) Την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών  όπως 

αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  δια  της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και 

ισχύει και δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης  για την εν λόγω περιοχή  το ποσό των 

142,00 ευρώ το τ.μ. 

8) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την προσήκουσα  εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών κατά τη συζήτησης  της ως άνω αναφερόμενης αιτήσεως ( στοιχ. 6)  

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

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

Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς    Εφετείου  Αθηνών,  να παρασταθεί  και να  καταθέσει  

προτάσεις- ανταίτηση στο ποσό των 142 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών  όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  

δια  της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει κατά την συζήτηση   την 25-10-2022, αλλά και 

σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  συζήτηση  της από 3 Φεβρουαρίου 2021  με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 844/2022  και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 139/2022  αίτησης  των Μαρίας Μακρίδου, 

χήρας Γεωργίου Μακρίδου το γένος Σάββα και Αγάπης Μαυρίδου κ.λπ (συν. 4 )   κατά του Δήμου 

Αχαρνών,  περί  καθορισμού  προσωρινής   τιμής μονάδος  και αναγνώρισης δικαιούχων 

αποζημίωσης από απαλλοτρίωση,  λόγω δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων, εδαφικής έκτασης 

επιφανείας 191,60 τ.μ.  επί του Ο.Τ. Γ1134Α με Κ.Α.: 17.31.14  της Πολεοδομικής Ενότητας 

«ΝΕΑΠΟΛΗ » του Δήμου Αχαρνών .

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

οποία ορίζεται στο ποσό  των τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 

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

 Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Νικολέρης Χαράλαμπος  

                      Η Προϊσταμένη                                   Η Νομική Σύμβουλος
                        Γεωργία Χ. Μπούσγου                            Δήμητρα Ε. Καψιώτη        
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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, 28 Σεπτεμβρίου  2022                       

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

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.

14) Την από 1-2-2022 κλήση της Αιμιλίας χήρας Αναστασίου Δαμάσκου ενώπιον του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα Απαλλοτριώσεων ) κατά του Δήμου Αχαρνών κ.λπ ( συν. 16 )  για 

ορισμό νέας δικασίμου της από 11-6-2014  αίτησης  ( Αριθ. Καταθ.: 376/2014 , Αριθ. Πρωτ. 

Προσδιορ..: 5160/2014 ) περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης 

δικαιούχου αποζημίωσης από απαλλοτρίωση κατά το αναλογούν   ποσοστό ανά  εκάστη εκ των 

συνιδιοκτησιών της  στην Π.Ε «ΜΕΣΟΝΥΧΙ »  επί του Ο.Τ 1002 με Κ.Α.: 22.33.04 , 22.33.07 
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, 22.33.09  και ειδικότερα για αποζημίωση  από τον Δήμο Αχαρνών   συνολικής έκτασης 

133,60 τ.μ.

15) Την ορισθείσα δικάσιμο της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 6 )  για την 18 Οκτωβρίου 2022 ημέρα 

Τρίτη.

16) Την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή 

επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε  δια  της υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει και 

δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης  για την εν λόγω περιοχή  το ποσό των 142,00 

ευρώ το τ.μ. 

8) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά 

τη συζήτηση της  από 11-6-2014  αίτησης  ( Αριθ. Καταθ.: 376/2014 , Αριθ. Πρωτ. Προσδιορ..: 

5160/2014 ) της Αιμιλίας χήρας Αναστασίου Δαμάσκου

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

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

Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς    Εφετείου Αθηνών,  να παρασταθεί  και να  καταθέσει  

προτάσεις- ανταίτηση στο ποσό των 142,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια  της 

υπ΄αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει κατά την συζήτηση   την 18 Οκτωβρίου    2022, αλλά 

και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  συζήτηση  της από  11-6-2014 με Αριθ. Καταθ.: 376/2014 

και  Αριθ. Πρωτ. Προσδιορ..: 5160/2014  αίτησης   της Αιμιλίας χήρας Αναστασίου Δαμάσκου,  περί 

καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης από 

απαλλοτρίωση κατά το αναλογούν   ποσοστό ανά  εκάστη εκ των συνιδιοκτησιών της  στην Π.Ε 

«ΜΕΣΟΝΥΧΙ »  επί του Ο.Τ 1002 με Κ.Α.: 22.33.04 , 22.33.07 , 22.33.09  και ειδικότερα  και 

ειδικότερα για αποζημίωση  από τον Δήμο Αχαρνών   συνολικής έκτασης 133,60 τ.μ.

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

οποία ορίζεται στο   ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 

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

   Προτεινόμενος  δικηγόρος: κος Νικολέρης Χαράλαμπος
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                             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, 13  Σεπτεμβρίου 2022                      

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               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) Tην υπ άριθμ.: 1158/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 11ο 

(Προεδρική Διαδικασία),  η οποία ελήφθη   στη συνεδρίαση στις 21 Μαρτίου 2022, ότε 

19ο ΘΕΜΑ
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συζητήθηκε  η  με ημερομηνία κατάθεσης 09-12-2021 και αριθμό εισαγωγής ΠΡΠ7112/9-12-

2021 προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» κατά:  α) του Ελληνικού Δημοσίου β) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

Δήμος Αχαρνών και γ) της    υπ ΄αριθμ.: 54552/18 πράξης δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού 

φορολογικής ενημερότητας. κήρυξε άκυρη τη συζήτηση λόγω μη κλήτευσης του Δήμου 

Αχαρνών,  όρισε νέα δικάσιμο της εν λόγω προσφυγής την 17/10/2022 και διέταξε την 

κοινοποίηση αντιγράφου της παρούσας απόφασης σε όλους τους διαδίκους,, συμπερι-

λαμβανομένου  και του Δήμου Αχαρνών, καθώς και αντιγράφου του δικογράφου της 

προσφυγής, η οποία επέχει θέση κλήτευσης αυτών για να παραστούν κατά τη νέα  δικάσιμο 

7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη δικάσιμο 

της         

          ως άνω  αναφερόμενης αίτησης 

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 να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών-Τμήμα 11ο,  ( Προεδρική Διαδικασία ) κατά τη δικάσιμο την 17 Οκτωβρίου 2022, αλλά 

και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο    της με Αριθμό Εισαγωγής: ΠΡΠ7112/9-12-2021 

από 09-12-2021 προσφυγής  της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία <<ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ >>  κατά:  α) του Ελληνικού Δημοσίου β) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

Δήμος Αχαρνών και γ) της υπ΄ αριθμ.: 54552/18 πράξης δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού 

φορολογικής ενημερότητας, με αίτημα την  ακύρωση της εν λόγω πράξης.

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

     οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα  (149,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  σύμφωνα 

με τα ελάχιστα όρια 

     αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

    Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Μαμάκος Θεμιστοκλής
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         Η Υπάλληλος                                   Η Προϊσταμένη                            Η Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα  Κ. Μπαρμπαρούση         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, 28 Σεπτεμβρίου   2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                        

                                                               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) Tην από 28-3-2017 με αριθμό εισαγωγής ΑΚ3017/3-4-2017 ανακοπή της ετερόρρυθμης εταιρείας με 

την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΕΕ» ενώπιον του   Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά: 

α)  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » β) της με ημερομηνία 6-3-2017 ειδοποίησης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και γ) των 

20ο ΘΕΜΑ
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ταμειακών βεβαιώσεων με αριθ. πρωτ.: 227/2010, 410/20010, 227/2010, 164/2011, 275/2012, 275/2012, 

214/2013, 214/2013, 312/2014, 312/2014, 195/2015, 195/2015, 294/2016, 294/2016 για οφειλές από 

δημοτικά τέλη καθαριότητος μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, της οποίας η δικάσιμος έχει προσδιορισθεί 

μετά από διαδοχικές αναβολές για την 12-10-2022.

7) Τους από 11-7-2022 με Αριθμό Εισαγωγής: ΠΛ358/18-7-2022 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών  Πρόσθετους Λόγους  Ανακοπής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΕΕ» κατά: α)  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » β) 

της με ημερομηνία 6-3-2017 ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αχαρνών και γ) των ταμειακών βεβαιώσεων με αριθ. πρωτ.: 227/2010, 410/20010, 

227/2010, 164/2011, 275/2012, 275/2012, 214/2013, 214/2013, 312/2014, 312/2014, 195/2015, 

195/2015, 294/2016, 294/2016 για οφειλές από  δημοτικά τέλη καθαριότητος μη ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων με συζήτηση αυτών μετά της από 28-3-2017 με αριθμό εισαγωγής ΑΚ3017/3-4-2017 ανακοπής 

της ως άνω εταιρείας την 12-10-2022

8) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την προσήκουσα  εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών 

ενώπιον  του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση των πρόσθετων λόγων ( στοιχ. 7)   

μετά της ως άνω  ανακοπής ( στοιχ. 6).

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.

11) Την υπ΄αριθμ.: 47/28-02-2020 ( ΑΔΑ: ΩΔΖΛΩΨ8-6ΔΟ ) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αχαρνών δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος για την εκπροσώπηση του Δήμου η 

κα Φανή ΠουραΊμη κατά την συζήτηση την 11-3-2020 της αναφερόμενης ανωτέρω ανακοπής ( στοιχ. 6) 

.

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα  ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών   την 12 Οκτωβρίου 2022,  ότε έχει προσδιορισθεί η συζήτηση των 

πρόσθετων λόγων ανακοπής  μετά της  από 28-3-2017 με αριθμό εισαγωγής ΑΚ3017/3-4-2017 

ανακοπής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΕΕ» κατά: α)  του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » β) της με ημερομηνία 6-3-2017 ειδοποίησης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και γ) των ταμειακών 

βεβαιώσεων με αριθ. πρωτ.: 227/2010, 410/20010, 227/2010, 164/2011, 275/2012, 275/2012, 214/2013, 
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214/2013, 312/2014, 312/2014, 195/2015, 195/2015, 294/2016, 294/2016 για οφειλές  δημοτικών τελών  

καθαριότητος μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων , αλλά  και  σε κάθε  μετ΄ αναβολή ή ματαίωση  

συζήτηση αυτών. 

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

ποσό των εκατόν σαράντα εννέα  (149 ,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% ,  σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δικηγόρων.

Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Πουραϊμη

    

                           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, 27 Σεπτεμβρίου 2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη:

17) 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

18) 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 

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

Δήμου Αχαρνών.

20) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής.

21ο ΘΕΜΑ
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21) 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

22) 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 

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

αυτού.

24) Την από 15 Ιουλίου 2022  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 75505/2022 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 78/2022 αίτηση προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών  των:  α)  Παναγιώτας 

συζ. Κωνσταντίνου Γιαννακάκη  και β) Κωνσταντίνου Γιαννακάκη του Αποστόλου   κατά του 

Δήμου Αχαρνών περί     αναγνώρισης δικαιούχων της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας τμήματος 

46,10 τ.μ. αρχικής ιδιοκτησίας συνολικής επιφανείας 1.530,89 τ.μ.  με Κ.Α.: 33.25.05 της 

Πολεοδομικής Ενότητας « ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ » και εντός του Ο.Τ. 2372  με ποσοστό 25% 

εκάστη/έκαστος,    που έχει καθορισθεί οριστικά από το Εφετείο Αθηνών με την υπ΄αριθμ.: 

4861/2012 απόφασή του,   με ορισθείσα δικάσιμο την  21 Οκτωβρίου 2022.

25) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά 

την  συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 8) 

26) 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

27) 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 παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον  του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη συζήτηση την 21 Οκτωβρίου  2022, αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 15 Ιουλίου 2022 της   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

75505/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 78/2022 αίτησης   των:  α)  Παναγιώτας συζ. 

Κωνσταντίνου Γιαννακάκη  και β) Κωνσταντίνου Γιαννακάκη του Αποστόλου   κατά του Δήμου 

Αχαρνών περί     αναγνώρισης δικαιούχων της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας τμήματος 46,10 τ.μ. 

αρχικής ιδιοκτησίας συνολικής επιφανείας 1.530,89 τ.μ.,   με Κ.Α.: 33.25.05 της Πολεοδομικής 
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Ενότητας « ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ » και εντός του Ο.Τ. 2372  με ποσοστό 25% εκάστη/έκαστος,    

που έχει καθορισθεί οριστικά από το Εφετείο Αθηνών με την υπ΄αριθμ.: 4861/2012 απόφασή του.

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

οποία ορίζεται στο ποσό των (192,00)  ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.  

   Προτεινόμενος  δικηγόρος: κος Ευστάθιος Σαχσανίδης

       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, 28 Σεπτεμβρίου 2022                                 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

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 

22ο ΘΕΜΑ
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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 από 15-04-2022 με Αριθμό: ΚΛ2416/2022  κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών –Τμήμα 18ο Μονομελές προς το Δήμο Αχαρνών για να προβεί σε ενέργειες 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 129 και 149 του ΚΔΔ, ως ισχύουν και να  

παρασταθεί κατά τη συνεδρίαση στις 12 Οκτωβρίου 2022,  που θα συζητηθεί η  με 

Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ7853/25-4-2019 αγωγή της Πραγματευτάκη Ζωής του Μανούσου  

κατά του Δήμου Αχαρνών και κατά του Ελληνικού Δημοσίου,  δια της οποίας η ενάγουσα 

ζητεί την καταβολή  από ένα έκαστο εκ των εναγομένων του ποσού των   5.593,00 ευρώ  

με το νόμιμο τόκο επιδικίας άλλως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της εν 

λόγω αγωγής  μέχρι πλήρους εξοφλήσεως καθώς και τα έξοδα τις δικαστικής δαπάνης, ως  

αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιών,  που υπέστη  όχημα ιδιοκτησίας της από πτώση σε 

λακκούβα την 27-3-2016 επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 

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

κατά την δικάσιμο την 12 Οκτωβρίου 2022 της ως άνω αγωγής.

8. Την   υπ΄αριθμ.:204/5-4-2022 (ΑΔΑ:9ΗΜ1ΩΨ8-6ΘΝ)απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δια της οποίας  διορίσθηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος ο  κος  Γκασούκας 

Γεράσιμος, για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση την13-04-2022 της ως άνω αγωγής ( στοιχ. 6 )  

που ορίσθηκε με την ΚΛ25232/2021 κλήση.    

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

Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- 18ο Τμήμα,  να 

παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα κατά τη δικάσιμο την  12 Οκτωβρίου 2022 αλλά και σε κάθε 

μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από  19/12/2018 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ7853/25-4-2019 

αγωγής της Πραγματευτάκη Ζωής του Μανούσου  κατά του Δήμου Αχαρνών και κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου,  δια της οποίας η ενάγουσα ζητεί την καταβολή  από ένα έκαστο εκ των 

εναγομένων του ποσού των   5.593,00 ευρώ  με το νόμιμο τόκο επιδικίας άλλως με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την επίδοση της εν λόγω αγωγής  μέχρι πλήρους εξοφλήσεως καθώς και τα έξοδα 

τις δικαστικής δαπάνης, ως  αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιών,  που υπέστη  όχημα ιδιοκτησίας 

της από πτώση σε λακκούβα την 27-3-2016 επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή

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

οποία ορίζεται στο ποσό των  διακοσίων εξήντα οκτώ (268,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 

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

Προτεινόμενος δικηγόρος: κ. Γκασούκας Γεράσιμος

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, 8 Σεπτεμβρίου  2022 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

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

23ο ΘΕΜΑ
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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  από 13/07/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 6036/775/2022 αίτηση των: α)  Γεωργίου Αλευρά  

του Αποστόλου  και β)  Φωτίου Αλευρά του Αποστόλου  ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών κατά του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης 

λόγω  απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης  στο Ο.Τ. 14 με ΚΑ:13.14.01 στην  Πολεοδομική 

Ενότητα  «ΑΥΛΙΖΑ», συνολικής επιφανείας 66,13 τ.μ,, στο ποσό των 450,00  ευρώ με 

ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  25/10//2022.  

7) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου κατά 

την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 6 ) 

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 

10) Την υπ΄ αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή 

επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια  της υπ΄ αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει και 

δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης  για την εν λόγω περιοχή  το ποσό των 100,00 

ευρώ το τ.μ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις - ανταίτηση, ενώπιον  του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών στο ποσό  των 100,00 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 405/2008 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε 
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δια  της υπ΄ αριθμ. 52/5-2-2009 νεώτερης  και ισχύει κατά τη συζήτηση  την 25/10//2022  αλλά και 

σε κάθε μετ΄ αναβολή  ή ματαίωση  συζήτηση της από 13/07/2022 με Γ.Α.Κ./ Ε.Α.Κ.:  6036/775-

2022  αίτησης των: α)  Γεωργίου Αλευρά  του Αποστόλου  και β)  Φωτίου Αλευρά του Αποστόλου  

κατά του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω  

απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης  στο Ο.Τ. 14 με ΚΑ:13.14.01 στην  Πολεοδομική Ενότητα  

«ΑΥΛΙΖΑ», συνολικής επιφανείας 66,13 τ.μ,,

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

 η οποία ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ  ( 288,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 

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

Προτεινόμενη  δικηγόρος κα: Φλεβοτόμου Παναγιώτα. 

        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση                       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
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

24ο ΘΕΜΑ
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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/27/9/201) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού.

6) Την από 24-08-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 86365/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 

1534/2022 κλήση της Σοφίας Παγώνα του Δημητρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Αχαρνών (συν. 3)για την 

επαναφορά προς συζήτηση της από 3-12-2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 88150/2020 και 

Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης10735/2020 αγωγής της, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 6182/2022 

απόφασης του ως άνω δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε εαυτόν καθ’ ύλην αναρμόδιο για την 

εκδίκαση αυτής και παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο μεν δικαστήριο, αποτελούμενο όμως από 

τον νομίμως διορισθέντα Κτηματολογικό Δικαστή, καθότι αφορά υπόθεση υπαγόμενη στις 

διατάξεις του Εθνικού Κτηματολογίου.

7) Την υπ΄αριθμ.: 70/26-02-2021 (ΑΔΑ: 60ΠΩΩΨ8-ΛΑΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

δυνάμει της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Αχαρνών η κα Φανή 

Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ 32539 για να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Αχαρνών να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες 

διατάξεις προθεσμίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της από 03-12-2020 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 88150/2020 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 10735/2020 

αγωγής της Σοφίας Παγώνα του Δημητρίου κατατεθείσα την 4.12.2020  κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου κ.λ.π (συν 3) μεταξύ αυτών και κατά του Δήμου Αχαρνών με αντικείμενο την 

αναγνώριση της ως άνω κυρίας κατόχου ιδιοκτησίας της για τα δύο (2) ακίνητα  στη θέση 

ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ εμβαδού 4.041,01 τ.μ και εμβαδού 1208,26 τ.μ και τη διόρθωση αρχικών 

εγγραφών στο κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών.  

8)  Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου προκειμένου  να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις 

εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας ενώπιον του Μονομελούς 
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Πρωτοδικείου Αθηνών επί  της ως άνω αγωγής (στοιχ. 6, 7) και να παρασταθεί κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο. 

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

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

Δήμο Αχαρνών,  να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών  και εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας,  επί της από 24-08-

2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 86365/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1534/2022 κλήσης 

της Σοφίας Παγώνα του Δημητρίου, δυνάμει της οποίας (κλήσης) επαναφέρεται προς εκδίκαση η από 

03-12-2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 88150/2020 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 

10735/2020 αγωγή της ως άνω ενάγουσας  κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π (συν 3) μεταξύ 

αυτών και κατά του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 6182/2022 απόφασης του ως 

άνω δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε εαυτόν καθ’ ύλην αναρμόδιο για την εκδίκαση της εν λόγω 

αγωγής  και παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο μεν δικαστήριο, αποτελούμενο όμως από τον νομίμως 

διορισθέντα Κτηματολογικό Δικαστή, καθότι αφορά υπόθεση υπαγόμενη στις διατάξεις του Εθνικού 

Κτηματολογίου καθώς επίσης και  να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

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

ορίζεται στο ποσό των διακοσίων δεκαεννέα (219,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% , 

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

 Προτεινόμενη  δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη

 
            Η Προϊσταμένη                                                   Η Νομική Σύμβουλος

        Γεωργία Χ. Μπούσγου                                            Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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25ο ΘΕΜΑ
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

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) Tην από  18/07/2022 και με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.:73131/1945-2022 Αγωγή (Διαδικασία Εργατικών 

Διαφορών) των Αγγελή Δημητρίου κ.λ.π. (συν. 100),  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η 20 Οκτωβρίου 2022,  κατόπιν  παραιτήσεως των εναγόντων εκ 

προγενεστέρας αγωγής με   Γ.ΑΚ./Α.Κ.Δ.53796/1538-2022  κατά του Δήμου Αχαρνών, με την οποία 

ζητείται: α) Να αναγνωρισθεί για την αναφερόμενη στο ιστορικό αιτία , ότι οι διαδοχικές συμβάσεις 

ήταν εξαρχής για έκαστο/εκάστη εκ των εναγόντων  ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

χρόνου, με την αναφερόμενη στην εν λόγω αγωγή  για έκαστο/εκάστη   ειδικότητα και ότι συνδέονται 

με τον εναγόμενο με εξαρχής έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. β) Να 

υποχρεωθεί ο Δήμος να τους απασχολεί σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, στη θέση και με την ειδικότητα 

που ήδη απασχολούνται, να καταβάλει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα τους και στην υπηρεσιακή τους ένταξη, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους  200 €  για κάθε 

μέρα μη συμμόρφωσης, στην απόφαση που θα εκδοθεί. γ) Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση 

προσωρινά εκτελεστή και δ) να καταδικαστεί ο Δήμος στην δικαστική τους δαπάνη.

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.
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   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) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της ως άνω 

       αναφερόμενης αγωγής.

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών ,   

κατά τη συζήτηση  την 20 Οκτωβρίου 2022, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση  της  από  

18/07/2022   με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.:73131/1945-2022 Αγωγής (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) των Αγγελή 

Δημητρίου κ.λ.π. (συν. 100),  κατά του Δήμου Αχαρνών  κατόπιν  παραιτήσεως των εναγόντων εκ 

προγενεστέρας αγωγής με   Γ.ΑΚ./Α.Κ.Δ.53796/1538-2022 ,    με την οποία ζητείται: α) Να αναγνωρισθεί για 

την αναφερόμενη στο ιστορικό αιτία , ότι οι διαδοχικές συμβάσεις ήταν εξαρχής για έκαστο/εκάστη εκ των 

εναγόντων  ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, με την αναφερόμενη στην εν λόγω 

αγωγή  για έκαστο/εκάστη   ειδικότητα και ότι συνδέονται με τον εναγόμενο με εξαρχής έγκυρη σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. β) Να υποχρεωθεί ο Δήμος να τους απασχολεί σύμφωνα με τη 

σύμβαση αυτή, στη θέση και με την ειδικότητα που ήδη απασχολούνται, να καταβάλει τις αποδοχές που 

αντιστοιχούν στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και στην υπηρεσιακή τους ένταξη, με απειλή 

χρηματικής ποινής ύψους  200 €  για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης, στην απόφαση που θα εκδοθεί. γ) Να 

κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και δ) να καταδικαστεί ο Δήμος στην δικαστική 

τους δαπάνη.

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

τεσσάρων 

    (204,00 )  ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του  Κώδικα Δικηγόρων   

    Παράρτημα Ι. 

   Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος

        Η Υπάλληλος                                            Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

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

                        Αχαρνές, 29 Σεπτεμβρίου  2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
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  

7) Την από 17-06-2022  με  Αριθμ.: ΚΛ7083/2022 κλήση  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- 

Τμήμα 3ο  Μονομελές,  δια της οποίας καλείται ο Δήμος Αχαρνών να παρασταθεί στις 19 

Οκτωβρίου 2022 κατά τη συζήτηση της με Αριθ. Εισαγωγής : ΠΡ.: 6687/5-11-2020 προσφυγής 

που άσκησε η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής  Ενέργειας Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο « Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε » κατά: α) 

του Δήμου Αχαρνών και β) της εγγραφής της εταιρείας στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου 

για την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020, με αίτημα την ακύρωση η 

άλλως τροποποίηση της προσβαλλόμενης προαναφερθείσας εγγραφής στο χρηματικό 

κατάλογο του Δήμου Αχαρνών για την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 

2020  και την επιστροφή  εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντων  των τελών καθαριότητας 

και φωτισμού , για τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της εν λόγω προσφυγής αιτίες

26ο ΘΕΜΑ
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8) Την αναγκαιότητα προσήκουσας εκπροσώπησης του Δήμου κατά τη συζήτηση της ως άνω προσφυγής 

( στοιχ.7) 

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 

11) Την υπ΄αριθμ.: 312/06-05-2022 απόφαση Αναπληρωτή  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟ23ΩΨ8-ΛΓΩ)  η 

οποία εγκρίθηκε δια της υπ΄αριθμ.:289/2022 ( ΑΔΑ: 60ΤΩΩΨ8-Θ5Η )αποφάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,  δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος  η κα  

Αντωνία Δημητρακοπούλου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών κατά τη  δικάσιμο της 

από 17-09-2019 με Αριθ. Εισαγωγής: ΠΡ13209/18-9-2019 προσφυγής που άσκησε η ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΚΑΙ ΗΔΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε) κατά: α) του  Δήμου Αχαρνών και 

β) της εγγραφής της εταιρείας στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου για την καταβολή τελών 

καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019.

                                                        
                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
 
Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει  υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών- Τμήμα 3ο  Μονομελές κατά τη δικάσιμο την 19 Οκτωβρίου 2022, η οποία ορίσθηκε με την 

υπ΄ Αριθμ.: ΚΛ7083/2022 κλήση, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 5-11-

2020  με Αριθ. Εισαγωγής: ΠΡ6687/5-11-2020 προσφυγής που άσκησε η  ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία « Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας Α.Ε» και τον 

διακριτικό τίτλο « Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε » κατά: α) του Δήμου Αχαρνών και β) της εγγραφής της 

εταιρείας στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου για την καταβολή τελών καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2020, με αίτημα την ακύρωση η άλλως τροποποίηση της προσβαλλόμενης 

προαναφερθείσας εγγραφής στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου Αχαρνών για την καταβολή τελών 

καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020  και την επιστροφή  εντόκως ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων  των τελών καθαριότητας και φωτισμού , για τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της εν 

λόγω προσφυγής αιτίες

Η αμοιβή του δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίζεται στο ποσό   των εκατόν σαράντα εννέα 

(149,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%,  σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.
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Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου

                     Η προϊσταμένη                                   Η Νομική Σύμβουλος                 
            Γεωργία Χ. Μπούσγου                            Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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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, 27 Σεπτεμβρίου    2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

          και   Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

  1) Το  με αριθ. πρωτ.: 51758/19-11-2019   έγγραφο  του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματολογίου- 

Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  περί συμβολής δικηγόρου για την 

αναγνώριση δικαιώματος του Δήμου Αχαρνών και τη διεκδίκηση δύο ακινήτων στην Περιοχή 

«ΜΟΝΟΜΑΤΙ»

2) Την υπ΄αριθμ.: 226/12-04-2022 ( ΑΔΑ: Ψ6ΥΒΩΨ8-6Μ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δια της 

οποίας διορίσθηκαν  πληρεξούσιοι δικηγόροι: α) Η κα Αικατερίνη Μαρίνη, με ΑΜΔΣΑ: 26175 

και  β) ο κος Νικόλαος Σπανός  με ΑΜΔΣΑ: 24828, για την σύνταξη και κατάθεση της ως άνω 

κτηματολογικής αγωγής ενώπιον του καθ΄υλην και κατά τόπον αρμόδιου Δικαστηρίου για την 

αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας του Δήμου επί εδαφικής εκτάσεως στη θέση 

«ΚΤΥΠΗΤΟ» προκειμένου να δημιουργηθεί ξενώνας αδέσποτων ζώων και την καταχώρηση της 

αγωγής στο Κτηματολόγιο

3) Την από 29-04-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 45514/2022 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης: 1272/2022 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   αγωγή  που άσκησε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  

«Δήμος Αχαρνών» κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την  αναγνώριση  δικαιώματος κυριότητας  του 

Δήμου επί  εδαφικής εκτάσεως στη θέση ΚΤΥΠΗΤΟ προκειμένου να δημιουργηθεί ξενώνας αδέσποτων 

ζώων και την καταχώρηση της αγωγής στο Κτηματολόγιο δια των πληρεξουσίων δικηγόρων  κας 

Αικατερίνης  Μαρίνη και  κου  Νικόλαου Σπανού , οι οποίοι διορίσθηκαν με την υπ΄αριθμ.: 226/12-04-

2022 ( ΑΔΑ: Ψ6ΥΒΩΨ8-6Μ5 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν του με αριθ. πρωτ.: 

27ο ΘΕΜΑ
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51758/19-11-2019   εγγράφου του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας-Κτηματολογίου- Απαλλοτριώσεων 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

4) Την από 23-09-2022 οικονομική προσφορά του δικηγορικού γραφείου  Αικατερίνης Μαρίνη και 

Συνεργατών,  την οποία συνυποβάλλουμε,  αναφορικά με προτεινόμενες  ενέργειες κατόπιν της 

ανωτέρω ασκηθείσας  αγωγής ως ακολούθως: «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΤΥΠΗΤΟ

Αναφορικά με την Αγωγή με ΓΑΚ 45514/2022 και ΕΑΚ 1272/2022 που έχει ασκηθεί

στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (κτηματολόγιο) οι ενέργειες που θα

πραγματοποιήσουμε είναι :

1)Μετάβαση στο Κτηματολόγιο για παραλαβή κτηματολογικού φύλλου και

διαγράμματος – λήψη αντιγράφων προτάσεων και προσθήκης αντιδίκων

2)Σύνταξη 3 ένορκων βεβαιώσεων και επίδοση κλήσης στον αντίδικο (κόστος

150,00*3 , επίδοση 50,00, σύνολο 500,00 ευρώ)

3)Λήψη φύλλου υπολογισμού από συμβολαιογράφο

4)Kατάθεση προτάσεων – παράσταση – προσθήκη ενώπιον του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών

Η οικονομική προσφορά μας για τις ανωτέρω ενέργειες συμπεριλαμβάνοντας έξοδα

ενόρκων βεβαιώσεων και επιμελητών ανέρχεται στο ποσό των 1.700,00 (+ΦΠΑ).

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  

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

      αυτού.

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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 Την  λήψη απόφασης: 1.Για την έγκριση ή  μη των προτεινόμενων  ενεργειών  στην ως άνω  αναφερόμενη 

οικονομική προσφορά του δικηγορικού γραφείου  Αικατερίνης Μαρίνη και Συνεργατών ( στοιχ. 4 )  2. Σε 

καταφατική περίπτωση   τον διορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις εν λόγω   

ενέργειες,  σε συνέχεια  της από  29-04-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 45514/2022 και Ειδικό  Αριθμό 

Κατάθεσης: 1272/2022 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   αγωγής  που άσκησε το Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία  «Δήμος Αχαρνών»  κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την  αναγνώριση  δικαιώματος 

κυριότητας  του Δήμου επί  εδαφικής εκτάσεως στη θέση ΚΤΥΠΗΤΟ, προκειμένου να δημιουργηθεί ξενώνας 

αδέσποτων ζώων και την καταχώρηση της αγωγής στο Κτηματολόγιο, ήτοι:  α) Μετάβαση στο Κτηματολόγιο 

για παραλαβή κτηματολογικού φύλλου και διαγράμματος – λήψη αντιγράφων προτάσεων και προσθήκης 

αντιδίκων β) Σύνταξη 3 ένορκων βεβαιώσεων και επίδοση κλήσης στον αντίδικο γ) Λήψη φύλλου 

υπολογισμού από συμβολαιογράφο δ) Kατάθεση προτάσεων – παράσταση – προσθήκη ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

3. Για την έγκριση ή μη της οικονομικής προσφοράς του δικηγορικού γραφείου Αικατερίνης Μαρίνη και 

Συνεργατών στο αιτούμενο ποσό των χιλίων επτακοσίων  (1.700,00 ) ευρώ ,πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24 %  

ως δικηγορική αμοιβή για τις  περιγραφόμενες  στην εν λόγω προσφορά  ενέργειες.   

     

 Η Προϊσταμένη                                                Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                          Δήμητρα Ε. Καψιώτη     
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Aποδοχή ποσού 128.290,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών με τον τίτλο «Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» στον Δήμο Αχαρνών προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά 
προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών  θέρμανσης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής  αρμοδιότητάς μας».

             Kύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.  

4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197).

2. Την με αριθ.63358/28-9-2022 ΑΔΑ: 60B346MTΛ6-5ΛΗ απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αχαρνών επιχορηγείται  από τον λογαριασμό του Υπουργείου 

Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς 

Πόροι» με το χρηματικό ποσό των 128.290,00€ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα 

προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 

αρμοδιότητάς μας,

παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης.

                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς
Tμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Πληροφορίες:Kωνσταντίνα Γ. Δημητρέση
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.:  213 2072501 
Fax:  (+30)2102415431
e-mail: ntina.dimitresi@acharnes.gr 

            
                                
        Προς:   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
                      κ. Σπύρο Βρεττό

 

28ο ΘΕΜΑ
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                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ                                                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                              ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

                                 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                    

                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ                                                                                   ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

                                                                                               Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                                 ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

                                                                                            ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: H ME AΡΙΘ.63358/28-9-2022 ΑΠΌΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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