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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TAΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. 

Μπόσδα
Ταχ. Κώδικας: 136 74
Συντάκτης : Ευθυμία Πυργερή 
Τηλέφωνο: 210/24.15.344

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

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

κ. Βρεττό Σπυρίδων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «α) Απόδοση λογαριασμού ποσού 10.000,00€, για την τακτοποίηση του 

με αριθμ. Α 2246/03-10-2022 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, το οποίο 

αφορά δαπάνη για την πληρωμή ΚΤΕΟ – κάρτες καυσαερίων – βεβαιώσεις & 

πιστοποιητικά καλής λειτουργίας μηχανημάτων έργου – τακτοποίηση αδειών 

κυκλοφορίας οχημάτων - μηχανημάτων και κλείσιμο εκκρεμοτήτων σε διάφορες 

δημόσιες υπηρεσίες και β) απαλλαγή του υπόλογου διαχειριστή αυτού.»

Κύριε Πρόεδρε,

παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή, σε προσεχή συνεδρίαση για α) την απόδοση λογαριασμού 

ποσού 10.000,00€, για την τακτοποίηση του με αριθμ. Α 2246/03-10-2022 

Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, το οποίο αφορά δαπάνη για την πληρωμή 

ΚΤΕΟ – κάρτες καυσαερίων – βεβαιώσεις (φρένων ABS – ταχογράφου) & 

πιστοποιητικά καλής λειτουργίας μηχανημάτων έργου (αρπάγες, καλαθοφόρα κ.λ.π.) 

– τακτοποίηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων - μηχανημάτων των υπό εκκαθάριση 

Δημοτικών Επιχειρήσεων και κλείσιμο εκκρεμοτήτων που αφορούν τα οχήματα – 

μηχανήματα σε Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Μεταφορών και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6331.005, οικονομικής χρήσης 2022 και β) την απαλλαγή του 

υπόλογου διαχειριστή αυτού Νίκα Ευάγγελου του Δημητρίου.

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

1ο ΘΕΜΑ
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  χάλιος        Ειρήνη Λέκκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Απολογισμού & 
Οικονομικής Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072363 Προς:

Κοιν:

  
            

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
            

                                                                           1. Δήμαρχος
                                                2. Γενικός Γραμματέας

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

   ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων  
                 Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022  

Κύριε Πρόεδρε, 

         Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 
σύμφωνα  με το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από 
εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη 
λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την 
αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) 
απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.
    Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών 
(εξόδων) για το Δ΄ τρίμηνο Οικονομικού έτους 2022 έχουν ως εξής:

2ο ΘΕΜΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 23.429.103,60 24.808.019,72 1,0588548 24.706.891,18 1,0545385 0,9959236
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 450.000,00 140.233,02 0,3116289 140.233,02 0,3116289 1
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 80.000,00 93.227,76 1,165347 93.230,28 1,1653785 1,000027
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 9.662.000,00 10.650.951,36 1,1023547 10.549.820,30 1,0918878 0,990505
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 2.324.100,00 2.378.027,25 1,0232035 2.378.027,25 1,0232035 1
5 Φόροι και εισφορές 305.000,00 213.259,49 0,6992114 213.259,49 0,6992114 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 10.345.183,60 11.013.172,15 1,06457 11.013.172,15 1,06457 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 262.820,00 319.148,69 1,2143242 319.148,69 1,2143242 1
1 Εκτακτα έσοδα 71.594.842,45 13.436.039,05 0,1876677 13.352.939,46 0,186507 0,9938152

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 25.000,00 14.415,84 0,5766336 14.415,84 0,5766336 1
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 7.259.299,11 4.083.885,60 0,562573 4.083.885,60 0,562573 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 43.991.609,91 1.673.561,47 0,0380427 1.673.561,47 0,0380427 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1.000,00 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ./0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 578.000,00 333.794,68 0,5774994 250.695,09 0,4337285 0,7510458
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 19.739.933,43 7.330.381,46 0,3713478 7.330.381,46 0,3713478 1

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 8.454.399,25 8.937.176,46 1,0571037 8.937.176,46 1,0571037 1
21 Τακτικά έσοδα 8.424.399,25 8.931.112,36 1,0601483 8.931.112,36 1,0601483 1
22 Έκτακτα έσοδα 30.000,00 6.064,10 0,2021367 6.064,10 0,2021367 1

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 15.840.158,38 15.855.144,74 1,0009461 226.113,59 0,0142747 0,0142612
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 15.840.158,38 15.855.144,74 1,0009461 226.113,59 0,0142747 0,0142612

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 10.508.897,48 8.630.314,38 0,8212388 8.630.314,38 0,8212388 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 9.438.717,04 7.466.086,42 0,7910065 7.466.086,42 0,7910065 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 53.000,00 30.942,96 0,5838294 30.942,96 0,5838294 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.017.180,44 1.133.285,00 1,1141435 1.133.285,00 1,1141435 1

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 18.749.713,82 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ./0!
 Σύνολα εσόδων 148.577.114,98 71.666.694,35  55.853.435,07   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022
Προϋπ/σμό

ς
Δεσμευθέντ

α %
Τιμολογηθέντ

α %
Ενταλθέντ

α
Πληρωθέντ

α % %Κ.Α
. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα
55818203,9

1 52650976,9 0,943258 43505760,29
0,779418

8 39812597,7
39812597,6

5
0,713254

7 0,915111

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
20979450,3

5 20932118,8 0,997744 18336518,44
0,874022

8 17742130,5 17742130,5
0,845690

9
0,967584

5

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5842160,01 5468048,18 0,935963 4515479,99
0,772912

8 3598045,11 3598045,11
0,615875

8
0,796824

5

62 Παροχές τρίτων 5274071,59 4675975,67 0,886597 3875924,86
0,734901

8 3557721,74 3557721,74
0,674568

3
0,917902

7

63 Φόροι - τέλη 140742,51 101223,01 0,719207 90565,42
0,643483

1 94083,22 94083,22
0,668477

6
1,038842

6

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 5415772,88 4588062,74 0,847167 2768279,06
0,511151

2 2156261,62 2156261,62
0,398144

8
0,778917

7

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 611947,53 611947,53 1 594306,97
0,971173

1 594213,95 594213,95
0,971021

1
0,999843

5

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4513782,14 4149909,54 0,919386 1876932,97
0,415822

7 1543917 1543917
0,342045

1
0,822574

4

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 12487276,9 11570691,4 0,926598 11114818,8
0,890091

5 10410257,9
10410257,8

7
0,833669

2
0,936610

7

68 Λοιπά Έξοδα 553000 553000 1 332933,78
0,602050

2 115966,64 115966,64
0,209704

6
0,348317

4

7 Επενδύσεις
54285181,9

4 21714163,3 0,400002 7703986,34
0,141916

9 5953657,95 5953657,95
0,109673

7
0,772802

2

71
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων

20035181,8
2 9936424,82 0,495949 4745376,91

0,236852
2 3721484,19 3721484,19

0,185747
5

0,784233
6

73 Έργα
33302823,6

8 11358146,8 0,341057 2870960,15
0,086207

7 2171419,46 2171419,46
0,065202

3
0,756339

1

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 947176,44 419591,61 0,442992 87649,28
0,092537

4 60754,3 60754,3
0,064142

5
0,693152

3

75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0 0

#ΔΙΑΙΡ./0
! 0

#ΔΙΑΙΡ./0
! 0 0

#ΔΙΑΙΡ./0
!

#ΔΙΑΙΡ./0
!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις
38473729,1

3 15195299,4 0,394953 14297487,95
0,371616

9 11055202,8
11055202,8

3
0,287344

2
0,773226

9
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5771619,67 5771619,67 1 5717478,75 0,990619 3140696,14 3140696,14 0,544162 0,549314
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5 9

82 Αποδόσεις 9476561,92 9423679,68 0,99442 8580009,2
0,905392

6 7914506,69 7914506,69
0,835166

5
0,922435

7

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0
#ΔΙΑΙΡ./0

! 0
#ΔΙΑΙΡ./0

! 0 0
#ΔΙΑΙΡ./0

!
#ΔΙΑΙΡ./0

!

85 Προβλέψεις μη είσπραξης
23225547,5

4 0 0 0 0 0 0 0
#ΔΙΑΙΡ./0

!
9 Αποθεματικό 0         

 Σύνολα δαπανών 148577115 89560439,5  65507234,58  56821458,4
56821458,4

3   
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Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Βρεττός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το 
έτος 2022
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ε. Λαμπρινίδου
Τηλ.: 213 2072443
E-mail: elamprinidou@acharnes.gr

  Προς:

Αχαρνές, 30/ 01 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 9346/30-01-2023 και 9390/30-

01-2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 

Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που 

αφορούν στην αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού.

        Β. Την ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της 

Προμήθειας Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την ομάδα Α΄ 

(εργαλεία & λοιπός εξοπλισμός τμήματος συντήρησης έργων και κατασκευής 

έργων με αυτεπιστασία διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών), εκτιμώμενης αξίας 

6.119,35 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και 

παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, την 

επαναπροκήρυξη της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την ως άνω ομάδα με 

τους ίδιους όρους της αρ. πρωτ. 127555/21-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011875853) 

διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.  667/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΦΒΩΨ8-8ΣΨ) 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

              Γ. Ανάδειξη των εταιρειών «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με 

ΑΦΜ: 998267483/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 095368953/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης, ως προσωρινών αναδόχων του εν θέματι διαγωνισμού».

3ο ΘΕΜΑ

mailto:kkasimatis@acharnes.gr
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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 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. 175/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήμα σύνταξης μελετών και τευχών δημοπράτησης 

του Δήμου Αχαρνών, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας εργαλείων 
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και λοιπού εξοπλισμού, εκτιμώμενης αξίας 56.482,43 € με Φ.Π.Α. 24% για 

το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

7. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 104636/25-10-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011511110 2022-10-

31», για την προμήθεια εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

8. Το αριθ. πρωτ. 110042/09-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου προς την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. Την με αρ. πρωτ. 112575/16-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, 

που αφορά στην με αρ. Α-870/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(Α.Δ.Α.: 9ΩΥΥΩΨ8-8Γ5, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780927 

2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 19.998,72 €, σε 

βάρος του Κ.Α. 35-7135.001 (ΟΜΑΔΑ Δ΄) προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022.

10. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 106202/31-10-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011567203 2022-11-

09», για την προμήθεια εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

11. Το αριθ. πρωτ. 110264/10-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της 

Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προς την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

12. Την με αρ. πρωτ. 112588/16-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, 

που αφορά στην με αρ. Α-872/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(Α.Δ.Α.: Ψ4ΖΤΩΨ8-9Σ4, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780928 

2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 3.894,84 €, σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6662.004 (ΟΜΑΔΑ Ε΄) προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022.

13. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 119489/02-12-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011727809 2022-12-
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02», για την προμήθεια εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

14. Το αριθ. πρωτ. 119842/02-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

15. Την με αρ. πρωτ. 121890/07-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, 

που αφορά στην με αρ. Α-1012/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(Α.Δ.Α.: 9Β39ΩΨ8-Ω4Ω, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780932 

2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 7.587,99 €, σε 

βάρος του Κ.Α. 30-7135.002 (ΟΜΑΔΑ Α΄) προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022.

16. Την με αρ. πρωτ. 121892/07-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, 

που αφορά στην με αρ. Α-1013/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(Α.Δ.Α.: 9ΚΖ9ΩΨ8-ΕΕ8, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780934 

2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 13.034,88 €, σε 

βάρος του Κ.Α. 30-7135.002 (ΟΜΑΔΑ Β΄) προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022.

17. Την με αρ. πρωτ. 121895/07-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, 

που αφορά στην με αρ. Α-1014/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(Α.Δ.Α.: 6ΥΧΙΩΨ8-2ΗΘ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011780936 

2022-12-10) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 11.966,00 €, σε 

βάρος του Κ.Α. 30-6662.009 (ΟΜΑΔΑ Γ΄) προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022.

18. Την υπ' αριθ.  667/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΦΒΩΨ8-8ΣΨ) απόφαση 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της 

διενέργειας διαγωνισμού για την παρούσα δημόσια σύμβαση και στην 

εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της 

μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

19. Την με αρ. πρωτ. 127555/21-12-2022 (ΑΔΑΜ: 

22PROC011875853 2022-12-21) διακήρυξη.

20. Την με αρ. πρωτ. 127557/21-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΓΩΩΨ8-5Γ6, 

ΑΔΑΜ: 22PROC011875843 2022-12-21) προκήρυξη.

21. Την με αρ. πρωτ. 129944/28-12-2022 πρόσκληση προς την 

αρμόδια Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 
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Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, για τον 

παρόντα διαγωνισμό.

22. Το με αρ. 13163/23-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Γενική 

Δημοπρασιών».

23. Το με αρ.  1290/24-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».

24. Το με αρ.  14779/23-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των 

Δημοπρασιών».

25. Το με αρ. 10890/23-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Ο Λόγος».

26. Την προσφορά της εταιρείας «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» , με ΑΦΜ: 

095368953/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Δ/νση Επιχείρησης Μοναστηρίου 

212-214, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310511655, φαξ 2310521415, e-

mail: info@impexsa.gr για τις ομάδες Γ΄, Δ΄ και Ε΄.

27. Την προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», 

ΑΦΜ: 998267483/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Δ/νση Επιχείρησης Γλυφάδα, Μυστρά 

70, ΤΚ 16561, τηλ. 2104635845, e-mail: gwpapado@gmail.com για τις 

ομάδες Β΄ και Γ΄.

28. Την προσφορά της ατομικής επιχείρησης του κου ΠΕΤΡΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με ΑΦΜ 166758607/Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Έδρα επιχείρησης 

Μωρογιάννη 16, e-mail: info@petrakissupplies.com, όσον αφορά τις 

ομάδες Δ΄ και Ε.

29. Το γεγονός πως για την Ομάδα Α΄- εργαλεία & λοιπός εξοπλισμός 

τμήματος συντήρησης έργων και κατασκευής έργων με αυτεπιστασία 

διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 6.119,35 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 24%, ΔΕΝ ΥΠΕΒΛΗΘΗ καμία προσφορά.

30. Με το αρ. πρωτ. 9346/30-01-2023 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος 

διαγωνισμού, περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 

προσφορών των τριών (3) υποψηφίων οικονομικών φορέων, έγιναν 

αποδεκτές στο σύνολό τους οι προσφορές των ως άνω εταιρειών.

31. Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ. 9390/30-01-2023 πρακτικό Νο2 

της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης, περί 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του συνόλου των προσφορών, η 

επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής της ανάδειξης των εταιρειών 

«ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

mailto:info@impexsa.gr
mailto:gwpapado@gmail.com
mailto:info@petrakissupplies.com
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ΑΦΜ: 095368953/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ 

ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως προσωρινών 

αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού για τις ομάδες Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Β΄ 

αντίστοιχα.

32. 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. 

33. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της 

επιτροπής ΔΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στους προσφέροντες (δεν λαμβάνει 

γνώση το σύνολο των συμμετεχόντων) 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. 9346/30-01-2023 και 9390/30-01-

2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, 

που αφορά στον αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού, 

Β. Την ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της 

Προμήθειας Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την ομάδα 

Α΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), 

εκτιμώμενης αξίας 6.119,35 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά και παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016, την επαναπροκήρυξη της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την 

ως άνω ομάδα με τους ίδιους όρους της αρ. πρωτ. 127555/21-12-2022 (ΑΔΑΜ: 

22PROC011875853 2022-12-21) διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.  

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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667/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΦΒΩΨ8-8ΣΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του 

Δήμου.

Γ. Στην ανάδειξη των εταιρειών «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ: 095368953/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και «ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως 

προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού και συγκεκριμένα ως εξής :

➢ Για την Ομάδα «Β΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της Προμήθειας Εργαλείων και Λοιπού 

Εξοπλισμού, υπέρ της ανάδειξης της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ 

Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Δ/νση Επιχείρησης Γλυφάδα, 

Μυστρά 70, ΤΚ 16561, τηλ. 2104635845, e-mail: gwpapado@gmail.com, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. 

ΑΡ 191480 (διαχειριστή), ως προσωρινής αναδόχου, η οποία προσέφερε το 

συνολικό ποσό των 10.395,90 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (12.890,92 € με Φ.Π.Α.), γιατί 

η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης, η μοναδική που υπεβλήθη για την συγκεκριμένη 

ομάδα και η οικονομική προσφορά της ήταν χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας 

του προϋπολογισμού.

➢ Για την Ομάδα «Γ΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της Προμήθειας Εργαλείων και Λοιπού 

Εξοπλισμού, υπέρ της ανάδειξης της εταιρείας «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 

095368953/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Δ/νση Επιχείρησης Μοναστηρίου 212-214, 

ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310511655, φαξ 2310521415, e-mail: 

info@impexsa.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΑΥΓΟΥΣΤΗ Κωνσταντίνο 

του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 703404 (Δ/νων σύμβουλο), ως προσωρινής 

αναδόχου, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 6.985,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

24% (8.549,80 € με Φ.Π.Α.), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με 

τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η συμφερότερη 

μεταξύ των υποβληθεισών προσφορών για την συγκεκριμένη ομάδα και η 

οικονομική προσφορά της ήταν χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του 

προϋπολογισμού.

mailto:gwpapado@gmail.com
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➢ Για την Ομάδα «Δ΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της Προμήθειας Εργαλείων και Λοιπού 

Εξοπλισμού, «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 095368953/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Δ/νση Επιχείρησης 

Μοναστηρίου 212-214, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310511655, φαξ 

2310521415, e-mail: info@impexsa.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. 

ΑΥΓΟΥΣΤΗ Κωνσταντίνο του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 703404 (Δ/νων σύμβουλο), 

ως προσωρινής αναδόχου, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 11.126,90 

€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (13.797,36 € με Φ.Π.Α.), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η 

συμφερότερη μεταξύ των υποβληθεισών προσφορών για την συγκεκριμένη ομάδα 

και η οικονομική προσφορά της ήταν χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του 

προϋπολογισμού.

➢ Για την Ομάδα «Ε΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της Προμήθειας Εργαλείων και Λοιπού 

Εξοπλισμού, «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 095368953/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Δ/νση Επιχείρησης 

Μοναστηρίου 212-214, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310511655, φαξ 

2310521415, e-mail: info@impexsa.gr, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. 

ΑΥΓΟΥΣΤΗ Κωνσταντίνο του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 703404 (Δ/νων σύμβουλο), 

ως προσωρινής αναδόχου, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 2.358,45 

€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (2.924,48 € με Φ.Π.Α.), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η 

συμφερότερη μεταξύ των υποβληθεισών προσφορών για την συγκεκριμένη ομάδα 

και η οικονομική προσφορά της ήταν χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του 

προϋπολογισμού.

       

Η Πρόεδρος της Επιτροπής        Τα μέλη της Επιτροπής 

        Ειρήνη Λαμπρινίδου 1. Μαρία Καραδήμα 2.Κων/να Τούντα
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την Προμήθεια 

Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του 

Ν. 4412/2016.»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί 

απόφαση για τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την 

Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016.

Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010:, «η Οικονομική 

Επιτροπή […]. Για διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης. 
Τηλ.: (+30) 210 2415469
Fax:  (+30) 210 2415369
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 30/01/2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

4ο ΘΕΜΑ
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και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του 

Ν.4412/2016:

 «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 

γνωμοδοτούν προς τα  αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») 

έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, 

ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται 

με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης, 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει 

από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, 

κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 

αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και 

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της 

Προϊσταμένης Αρχής.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των 

επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ. επί της 

βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την 

πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να 

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που 

συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 
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τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα 

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να 

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 

την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι 

αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη 

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός 

και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), 

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις 

αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 

«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως 

άνω νόμου.

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 

υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.

11.[…] ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος 

άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).»

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με 

το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 

344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του 

δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 

παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. 

αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του 

Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα 

τήρησής του.».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την επιτροπή αξιολόγησης 

διαδικασιών για την Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις 

ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κλπ) και τη διάρκειά 

της.
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Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του ΚΔΔ/σίας: «Τα συλλογικά όργανα, 

αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον 

μέλη.» 

Θέτουμε υπόψη σας τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο 

υπαλλήλων, ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως δόθηκαν από τις Διευθύνσεις & τα 

Αυτοτελή Τμήματα τα οποία ανήκουν.

Ο Συντάκτης
Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Προμηθειών
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών
 

Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά Ειρήνη Λέκκα

                                                                                                     

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
για το έτος 2022
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Χ. Σπανέα
Τηλ.: 213 2072471
E-mail: kathariotitad9@acharnes.gr

  Προς:

Αχαρνές, 09/02/ 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 14047/09-02-2023 και 

14059/09-02-2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορούν στην 

αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων 

Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από 

εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

5ο ΘΕΜΑ
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              Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 

095728059/ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης 

Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών 

Προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αχαρνών».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

34. 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.............».

35. 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».

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

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

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

4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

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

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

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

37. 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. 

38. 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 
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επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

39. Την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β` 24.8.2010), όσον 

αφορά τα «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4030/2011, (ΦΕΚ 

249/Α/25.11.2011)    «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

40. Τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση 

των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων» και της Οδηγίας 

94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 

οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά 

προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - 

πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

41. Την αριθ. 174/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των 

Εργασιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού 

Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών εκτιμώμενης αξίας 29.986,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, 

Ομάδα Α΄ της διακήρυξης.

42. Την αριθ. 213/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των Εργασιών 

Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 29.920,0 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, Ομάδα 

Β΄ της διακήρυξης.

43. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 116123/24-11-2022), το οποίο 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από την 

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο 

έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011668990 

2022-11-24», όσον αφορά την Ομάδα Α΄.

44. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 124091/13-12-2022), το οποίο 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από την 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε 

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011806077 2022-12-

14», όσον αφορά την Ομάδα Β΄.

http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-40302011-fek-249a-25112011
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-40302011-fek-249a-25112011
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45. Το αριθ. 116178/24-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα από την Δ/νση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης.

46. Το αριθ. 124414/14-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών για την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης. 

47. Την με αρ. πρωτ. 117104/28-11-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-977/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(Α.Δ.Α.: ΨΓΗΗΩΨ8-ΑΒΨ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011785865 

2022-12-12) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 37.182,64 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6142.002 (ΟΜΑΔΑ Α΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

48. Την με αρ. πρωτ. 125341/16-123-2022 απόφαση του Δημάρχου 

Αχαρνών, που αφορά στην με αρ. Α-1035/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΣΧΨΩΨ8-ΞΕ6, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 

22REQ011831249 2022-12-16) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 

37.100,80 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6162.013 (ΟΜΑΔΑ Β΄) εις βάρος του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των 100,00 € και του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των 37.000,80 €.

49. Την υπ' αριθ.  681/27-12-2022 (ΑΔΑ: 9OTAΩΨ8-ΘΔ3) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της μελέτης και 

στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

50. Την με αρ. πρωτ. 129646/27-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011908027 

2022-12-27) διακήρυξη.

51. Την με αρ. πρωτ. 129648/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΖΡΩΨ8-Τ7Φ, ΑΔΑΜ: 

22PROC011908018 2022-11-27) προκήρυξη.

52. Την με αρ. πρωτ. 129942/28-12-2022 πρόσκληση προς την αρμόδια 

Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 

2022 για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.

53. Το με αρ. 13166/29-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Γενική 

Δημοπρασιών».

54. Το με αρ.  10893/29-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Ο Λόγος».

55. Το με αρ14781/29-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των 

Δημοπρασιών».

56. Το με αρ. 4887/29-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».

57. Την ΜΟΝΑΔΙΚΗ υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε, με δ.τ. «ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 

095728059/ΦΑΕ Αθηνών.

58. Τον φυσικό φάκελο που υπεβλήθη με τα δικαιολογητικά συμμετοχής της ως 

άνω υποψηφίας αναδόχου εταιρείας.

59.Με το αρ. πρωτ. 14047/09-02-2023 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος 

διαγωνισμού, περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 

προσφορών του μοναδικού υποψήφιου οικονομικού φορέα, έγινε αποδεκτή 

η προσφορά της ως άνω εταιρείας.

60.Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ. 14059/09-02-2023 πρακτικό Νο2 της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης, περί αξιολόγησης 

της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα, η επιτροπή 

αξιολόγησης του διαγωνισμού γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής της 

ανάδειξης της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 

095728059/ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, 

Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. 

Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από εργασίες της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

61. 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. 

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

κοινοποιείται στους προσφέροντες (δεν λαμβάνει γνώση το σύνολο των 

συμμετεχόντων) και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

63. Το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εφόσον υποβλήθηκε 

μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

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/


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63e63a380d794546da6944ce στις 10/02/23 14:40

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. 14047/09-02-2023 και 14059/09-02-

2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορούν στην αξιολόγηση των 

προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών 

Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης 

Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από εργασίες της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και 

Β. Στην ανάδειξη της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 

095728059/ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου του εν θέματι ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα ως εξής :

➢ Για την Ομάδα «Α΄ - Υπηρεσίες Αποκομιδής, Μεταφοράς και 

Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών», της 

Παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων 

Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από 

εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, υπέρ της 

ανάδειξης της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε, με δ.τ. «ΝΕΙΛΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 095728059/ΦΑΕ Αθηνών, Δ/νση Επιχείρησης 

Παναγίτσας 10, ΤΚ 19003, Μαρκόπουλο Αττικής, τηλ. 22990 41215, 41216, φαξ 

2299041266, e-mail: sales@neilos.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη τον κ. Νείλο 

Μούσχουρο του Κων/νου με Α.Δ.Τ.: AO 645203 (πρόεδρο και δ/νων σύμβουλο 

Δ.Σ. εταιρείας), ως προσωρινής αναδόχου, η οποία προσέφερε το συνολικό 

ποσό των 25.897,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (32.112,28 € με Φ.Π.Α.), γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης, η μοναδική που υπεβλήθη για την συγκεκριμένη 

ομάδα και η οικονομική προσφορά της ήταν χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας 

του προϋπολογισμού.

➢ Για την Ομάδα «Β΄ - Αποκομιδή Μπαζών προερχόμενων από 

εργασίες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών», της 

Παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων 

Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από 

εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, υπέρ της 

ανάδειξης της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 

mailto:sales@neilos.gr
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ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε, με δ.τ. «ΝΕΙΛΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 095728059/ΦΑΕ Αθηνών, Δ/νση Επιχείρησης 

Παναγίτσας 10, ΤΚ 19003, Μαρκόπουλο Αττικής, τηλ. 22990 41215, 41216, φαξ 

2299041266, e-mail: sales@neilos.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη τον κ. Νείλο 

Μούσχουρο του Κων/νου με Α.Δ.Τ.: AO 645203 (πρόεδρο και δ/νων σύμβουλο 

Δ.Σ. εταιρείας), ως προσωρινής αναδόχου, η οποία προσέφερε το συνολικό 

ποσό των 25.520,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (31.644,80 € με Φ.Π.Α.), γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης, η μοναδική που υπεβλήθη για την συγκεκριμένη 

ομάδα και η οικονομική προσφορά της ήταν χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας 

του προϋπολογισμού.

       

     Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη της Επιτροπής 

      Χρυσάνθη Σπανέα 1. Παρίσσης Σταθόπουλος    2. Γεώργιος Ηλιάδης

                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.:  213 2072370 Προς:

Αχαρνές, 09 / 02 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προσφορών για τον διαγωνισμό της Προμήθειας Τροφίμων και 

Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων για 3 έτη»

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

6ο ΘΕΜΑ

mailto:sales@neilos.gr
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1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

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

4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄). 

2. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας 

του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για την κατάρτιση των 

όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη 

της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 

υπαλλήλους, ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της 

απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και 

αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του 

δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016. (άρθρο 72 παρ.1στ 

και 1ζ Ν. 3852/2010 - (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως το άρθρο 72 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 

4735/20 και από το άρθρο 31 του ν.5013/2023).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή 

τροποποιείται.

4. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 129642/27-12-2022 (ΑΔΑΜ: 

22PROC011932397 2022-12-30) διακήρυξη για την ανάδειξη 

αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για 3 έτη», συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 1.313.744,88 € χωρίς Φ.Π.Α. 13 %  (1.484.531,71 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

5. Την αριθ. 215/2022 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

6. Το γεγονός πως βάσει των όρων της ως άνω διακήρυξης και της 

αριθ. πρωτ. 129644/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΚΥΩΨ8-4ΧΕ, ΑΔΑΜ: 

22PROC011932337 2022-12-30) προκήρυξης του Αντιδημάρχου 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-189-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-40-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-40-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-31-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
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Οικονομικών Υπηρεσιών, έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η 30η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ. και 

έλαβε α/α διαγωνισμού στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τον 180093.

7. Την παρ. 4 του Ν.4412/2016: «Σε περιπτώσεις τεχνικής 

αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα 

ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή 

των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω 

αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, 

στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει 

τα της συνέχειας του διαγωνισμού.»

8. Την παρ. 2 του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

64233 (ΦΕΚ 2453/Β’/09-06-2021) με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)»: «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

Υποσυστήματος, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας λαμβάνει άμεσα 

όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 

διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων 

συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η 

δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, από τον Διαχειριστή 

του Υποσυστήματος. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, 

λαμβάνοντας υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

Υποσυστήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ρυθμίζουν, με 

αιτιολογημένη απόφαση τους, τα της συνέχειας των διαδικασιών που 

επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του 

Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη 

της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα, είτε όταν αυτό δεν είναι 

εφικτό, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα, που 

υποβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.».

καθώς και
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• το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά των όρων 

της διακήρυξης,

το γεγονός υπεβλήθησαν προσφορές (σύνολο 7), παρόλο ταύτα υφίσταται 

ενημέρωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)) ότι υπήρχαν αιτήματα 

υποψηφίων αναδόχων που δεν μπορούσαν να υποβάλουν ορθά την προσφορά 

τους,

• το ότι έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών,

• το έγγραφο του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης 3771 ΕΞ 

2023/30.01.2023, με το οποίο πιστοποιείται η τεχνική αδυναμία 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

(ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 30.01.2023 από ώρα 11:30 έως και 

12:50, χρονικό διάστημα καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

και για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο 

πλαίσιο υποβολής προσφορών

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, για την μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό της 

Προμήθειας Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου 

και των Νομικών του Προσώπων για 3 έτη», (α/α Συστήματος: 180093), για 

την 17-02-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ και αποσφράγιση του 

διαγωνισμού την 22-02-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Η απόφαση μετάθεσης θα κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς όλους τους συμμετέχοντες 

Οικονομικούς Φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και θα δημοσιευθεί μέσω της 

πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η μετάθεση θα πραγματοποιηθεί από την Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & 

Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού 

μηνύματος του Δήμου στον 

σύνδεσμο:  https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr54 με 

https://4412.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-3771-%CE%B5%CE%BE-202330-01-2023/
https://4412.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-3771-%CE%B5%CE%BE-202330-01-2023/
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συνημμένη την σχετική απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας του διαγωνισμού.

Ο Συντάκτης
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Προμηθειών
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών
 

Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά Ειρήνη Λέκκα

                                                                                             

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & 
Ανθρωπίνου Δυναμικού για το έτος 
2023
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Μ. Παπακωνσταντίνου
Τηλ.: 2102415313
E-mail: mpapakonstantinou@acharnes.gr 

    Προς:

Αχαρνές, 09/02/2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

7ο ΘΕΜΑ
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 14267/09-02-2023 πρακτικού 

Νο1 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού για το έτος 2023, 

που αφορά στην αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 

γραφείου.

              Β. Απόρριψη ή μη της προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα 

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με ΑΦΜ : 093532528 και με α/α προσφοράς 

στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 322164 ως απαράδεκτης, λόγω μη υποβολής ηλεκτρονικά στο 

σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

             Γ. Αποδοχή ή μη των προσφορών των υπολοίπων εννέα (9) 

υποψήφιων οικονομικών φορέων και την συνέχιση της αξιολόγησης των 

προσφορών τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς.

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

64. 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.............».

65. 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».

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26489&tradingPartnerId=38919&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=604271403&oapc=7&oas=eDwjgV9VGMFfifXL68QB1w..
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66. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

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

4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

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

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

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

67. 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)».

68. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας 

γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών με χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης 

από την υπογραφή της και δημοσίευσής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για ένα (1) έτος, 

ή/και σε προγενέστερο χρόνο εφόσον ολοκληρωθεί το φυσικό ή οικονομικό 

αντικείμενο της σύμβασης.

69. Την αριθ. 220/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών.

70. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 129006/25-12-2022) που 

καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011898863 2022-12-25».

71. Το αριθ. πρωτ. 129008/25-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα, για την 

έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

72. Την με αρ. πρωτ. 129418/27-12-2022 απόφαση του Δημάρχου, που 

αφορά στην με αρ. Α-1132/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

99ΠΝΩΨ8-50Ε, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011907221 2022-12-27) 

για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 141.024,69 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-

6612 και συγκεκριμένα με το ποσό των 13.400,00 σε βάρος του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 και με το ποσό των 127.624,69 σε βάρος του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
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73. Την υπ' αριθ.  712/29-12-2022 (ΑΔΑ: Ρ93ΧΩΨ8-ΦΚΚ) απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας 

διαγωνισμού για την παρούσα δημόσια σύμβαση και στην εκτέλεσή της με ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη των όρων 

διακήρυξης.

74. Την με αρ. πρωτ. 130464/29-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011929520 

2022-12-30) διακήρυξη.

75. Την με αρ. πρωτ. 130466/29-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΜΩΨ8-ΗΚΑ, ΑΔΑΜ: 

22PROC011929506 2022-12-30) προκήρυξη.

76. Την με αρ. πρωτ. 10560/21-01-2023 πρόσκληση προς την αρμόδια 

Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για τον 

παρόντα διαγωνισμό.

77. Το με αρ. 13169/03-01-2023 φύλλο της εφημερίδας «Γενική 

Δημοπρασιών».

78. Το με αρ.  1292/07-01-2023 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».

79. Το με αρ.  14783/03-01-2023 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των 

Δημοπρασιών».

80. Το με αρ. 4889/02-01-2023 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».

81. 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: 180585 στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr). 

82. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 20η 

Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ. και η ημερομηνία αρχικής ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών η 26η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. Με το 

αριθ. πρωτ. 8184/25-01-2023 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετατέθηκε η 

ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών την 1η Φεβρουαρίου 

2023 και ώρα 09:00 π.μ. 

83. Το γεγονός πως στον εν θέματι διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά δέκα 

(10) υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. 

84. Το αριθ. πρωτ. 14267/09-02-2023 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού, περί 

αξιολόγησης της προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής από τους υποψήφιους 

αναδόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 3.1 της διακήρυξης.
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85. Σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης διαπιστώνεται πως ο 

υποψήφιος οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με ΑΦΜ 

: 093532528, (Αρ. πρωτ. Φυσικού φακέλου 7404/24-01-2023), υπέβαλε με τον 

φυσικό φάκελο προσφοράς την αριθ. 850ILG2322817/12-01-2023 , ποσού 387,10 

€ , Εκδοθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., πλην όμως η ως άνω εγγυητική 

ΔΕΝ υπεβλήθη ηλεκτρονικά εντός του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

86. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1 της με αριθ. πρωτ. 130464/29-12-2022 

διακήρυξης, περί δικαιολογητικών συμμετοχής, «τα στοιχεία και δικαιολογητικά 

για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό στοιχεία: α) το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει 

με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης».  

87. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της με αριθ. πρωτ. 130464/29-12-2022 

διακήρυξης περί του χρόνου και τρόπου υποβολής των προσφορών, «Οι 

προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 

εκδοθείσα Κοινή Απόφαση υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) 

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)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες)……. 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες: (α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα».

88. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και του άρθρου 

3.1.2 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης του 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26489&tradingPartnerId=38919&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=604271403&oapc=7&oas=eDwjgV9VGMFfifXL68QB1w..
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Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης της 

εγγύησης συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

89. Στην συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία 

επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς 

του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε 

άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 

διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, για τα εξής : 

Α. Την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 14267/09-02-2023 πρακτικού Νο1 της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού για το έτος 2023, που αφορά 

στην αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 

γραφείου.

Β. Την απόρριψη ή μη της προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα 

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με ΑΦΜ : 093532528 και με α/α προσφοράς 

στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 322164 ως απαράδεκτης, λόγω μη υποβολής ηλεκτρονικά στο 

σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Γ. Την αποδοχή ή μη των προσφορών των υπολοίπων εννέα (9) υποψήφιων 

οικονομικών φορέων και την συνέχιση της αξιολόγησης των προσφορών τους στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς.

       

Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

  Μαρία Παπακωνσταντίνου    1. Δήμητρα Σαρτώρου 2. 
Αντώνιος Σπανάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη    
Τηλέφωνο: 2132072436                                 02-02-2023 

   E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                Προς:
                                                       τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής
                                                                κο. Σπυρίδων Βρεττό

  

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2023

Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, βάσει του άρθρου 108 παρ. 8 του Ν.4782/2021 και 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως 

αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) 

τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν 

στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Μη.Μ.Ε.Δ., με εμπειρία, τεχνική 

εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι 

οποίοι ορίζονται  από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Στις εργασίες της 

επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, 

που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές 

οργανώσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον 

συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή διαγωνισμού 

δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι 

υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης 

Δημόσιων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).

 Κατόπιν των ανωτέρω από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται οι κάτωθι 

μηχανικοί, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Μη.Μ.Ε.Δ. να συγκροτήσουν την επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών έργων για το έτος 2023.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

8ο ΘΕΜΑ
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ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ                              ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ

ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΝΤΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

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

ορισμό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών έργων για το έτος 2023.

                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y.

                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
                     ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ.και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Αλεξάνδρα Κολοκούρη                                                 Αχαρνές :      09/02/2023
Τηλ.           : 213 20 72 436

          E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                                           Προς:
                                                                                              Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                           κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

   

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξη 
Προσωρινού Αναδόχου
         

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου 

Αχαρνών έτους 2022 το οποίο εγκρίθηκε με την 67/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

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

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

671/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών.

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

βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.103  του Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2023 του Δήμου 

Αχαρνών.

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

σύμβασης.

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

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

από το άρθρο 37 του Ν.4782/2021). Με την με αρ. 685/2022 (ΑΔΑ: Ω5ΞΞΩΨ8-ΖΡ8) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου.

Στις 01-02-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 195011 του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στις 03-02-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του 

διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 

9ο ΘΕΜΑ
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προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 

συστήματος 195011 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από 

το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα δέκα (10) 

ηλεκτρονικές προσφορές. 

Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανάρτησε στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο 

συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο 

υποβολής. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 
1 ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 31/01/2023 12:11:36
2 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 31/01/2023 15:15:45

3 ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ δ.τ. «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

31/01/2023 16:32:44 

4 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/01/2023 20:15:35

5 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/01/2023 20:27:39 

6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31/01/2023 21:53:08 

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 01/02/2023 09:01:38

8 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 01/02/2023 09:18:54

9 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 01/02/2023 09:31:24

10 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 01/02/2023 09:40:31

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Σύμφωνα με την διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 

3 αναφέρεται ότι: Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των 

εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Με τον με αρ. πρωτ. 10898/02-02-2023 σφραγισμένο φάκελο η εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ 

ΑΤΕ κατέθεσε την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με αριθμό 850ILG2323652/30-01-2023 

από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Με το με αρ. πρωτ. 12695/06-02-2023 έγγραφο ζητήθηκε από 
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την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ο έλεγχος εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας 

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ. Mε το με αρ. πρωτ. 12981/07-02-2023 (παραλαβής Δήμου Αχαρνών), η 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της επιστολής.

Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση 

ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο 

έλεγχος για την γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. Μέσω της ιστοσελίδας 

του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εξής εγγυητικών συμμετοχής:

Α/Α ΑΡΙΘΜ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσό

1 e-168338 ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 22.580,65€

2 e-168240 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 22.581,00€

3 e-168383 ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ δ.τ. 
«ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

22.581,00€

4 e-168289 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22.581,00€

5 e-168288 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22.581,00€

6 e-168673 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22.580,65€

7 e-168536 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 22.581,00€

8 e-167922 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 22.585,00€

9 e-168598 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 22.580,65€

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε 

στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος 

τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 276850 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55,04 %

2 276463 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 53,14 %

3 276848 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,06 %

4 278187 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 52,01 %

5 278190 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,23 %
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6 278263 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 49,77%

7 278316

ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ δ.τ. 
«ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

49,25%

8 276939 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 42,95%

9 277974 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 35,97%

10 276253 ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 20,91%

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο 

της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των τιμών, βάσει της παραγωγής σχετικού 

ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους 

φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά 

μειοδοσίας. 

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των 

εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 46,13%.  Καμία 

προσφορά δεν παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες που 

είναι το όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4.1  της διακήρυξης. 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού ως 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη 

λήψη της σχετικής απόφασης, περί ανάθεσης ή μη του έργου στον προσωρινό μειοδότη, 

τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με μέση έκπτωση Εμ= 

55,04%  που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 

Ν. 4782/2021.

         Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τ.Υ. Ο Αντιδήμαρχος 
Τ.Υ. 

                 Αναστάσιος Δαμάσκος  Νικόλαος 
Δαμάσκος 
         Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : (συνημμένο ως αναπόσπαστο μέρος της Εισήγησης)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ»

Στις 01-02-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 195011 του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στις 03-02-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του 
διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 
συστήματος 195011 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από 
το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα δέκα (10) 
ηλεκτρονικές προσφορές. 

Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανάρτησε στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο 
συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο 
υποβολής. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 
1 ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 31/01/2023 12:11:36
2 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 31/01/2023 15:15:45

3 ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

31/01/2023 16:32:44 
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ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ δ.τ. «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

4 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/01/2023 20:15:35

5 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/01/2023 20:27:39 

6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31/01/2023 21:53:08 

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 01/02/2023 09:01:38

8 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 01/02/2023 09:18:54

9 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 01/02/2023 09:31:24

10 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 01/02/2023 09:40:31

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Σύμφωνα με την διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 
3 αναφέρεται ότι: Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των 
εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Με τον με αρ. πρωτ. 10898/02-02-2023 σφραγισμένο φάκελο η εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ 
ΑΤΕ κατέθεσε την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με αριθμό 850ILG2323652/30-01-2023 
από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Με το με αρ. πρωτ. 12695/06-02-2023 έγγραφο ζητήθηκε από 
την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ο έλεγχος εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας 
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ. Mε το με αρ. πρωτ. 12981/07-02-2023 (παραλαβής Δήμου Αχαρνών), η 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της επιστολής.

Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση 
ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο 
έλεγχος για την γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. Μέσω της ιστοσελίδας 
του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εξής εγγυητικών συμμετοχής:

Α/Α ΑΡΙΘΜ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσό

1 e-168338 ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 22.580,65€

2 e-168240 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 22.581,00€

3 e-168383 ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ δ.τ. 
«ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

22.581,00€

4 e-168289 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22.581,00€

5 e-168288 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22.581,00€

6 e-168673 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22.580,65€

7 e-168536 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 22.581,00€
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8 e-167922 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 22.585,00€

9 e-168598 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 22.580,65€

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε 
στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος 
τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 276850 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55,04 %

2 276463 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 53,14 %

3 276848 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,06 %

4 278187 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 52,01 %

5 278190 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,23 %

6 278263 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 49,77%

7 278316

ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ δ.τ. 
«ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

49,25%

8 276939 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 42,95%

9 277974 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 35,97%

10 276253 ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 20,91%

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο 
της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των τιμών, βάσει της παραγωγής σχετικού 
ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους 
φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά 
μειοδοσίας. 

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των 
εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 46,13%. 
Κανένας οικονομικός φορέας δεν παρουσιάζει ποσοστό απόκλισης από τον Μ.Ο. 
μεγαλύτερο από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες που είναι το όριο που προβλέπεται από το 
άρθρο 4.1 της διακήρυξης για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της αποσφράγισης και ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εισηγείται την ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη, τον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ που κατέθεσε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63e63a380d794546da6944ce στις 10/02/23 14:40

Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών 
για τη λήψη της σχετικής απόφασης (ανάθεσης ή μη), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

                       Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

1. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    Πρόεδρος και τακτικό μέλος

2. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ         Τακτικό μέλος

3. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ      Τακτικό μέλος
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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. 13673 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

                    Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Διηνεκές

     Αχαρνές,  3  Φεβρουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη:

1. Την από 06-07-2022  υπ΄ αριθμ.: ΚΛ 16268/2022 κλήση,  η οποία   επιδόθηκε  στις 01-08-

2022 στο Δήμο Αχαρνών για να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη  συνεδρίαση του 28ου Τμήματος την 22 Φεβρουαρίου 

2023, που θα συζητηθούν οι με  Αριθμό Εισαγωγής:ΑΚΕ1135/24-02-2020 Ανακοπή-

Αντιρρήσεις  κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 199 παρ. 2 α  ΚΔΔ)   που άσκησε 

ο Δήμος Αχαρνών για την ακύρωση του με αριθ. 6/4-3-2019 πρώτου εκτελεστού 

απογράφου της με αριθ. 4364/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών της κάτω από αυτό από 5-3-2019 επιταγής προς πληρωμή και των από 14-1-2020 

και 14-02-2020 κατασχετηρίων των  Στυλιανού Αλεπουδέα κ.λπ., εις χείρας τρίτου. 

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

κατά τη συζήτηση των  με  Αριθμό Εισαγωγής:ΑΚΕ1135/24-02-2020 Ανακοπής-

Αντιρρήσεων του Δήμου.

3. Την   υπ΄ αριθμ. 48/28-02-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας 

εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.: 346/24-02-2020 απόφαση Δημάρχου ( ΑΔΑ: ΕΠ2ΑΩΨ8-Σ3Ν) 

δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Γεώργιος Νικολέρης για την 

άσκηση ανακοπής-αντιρρήσεων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών,  κατά των από 14-01-2020 και 14-02-2020 κατασχετηρίων.

4, Το από 05/08/2022 ηλεκτρονικό-ενημερωτικό σημείωμα του κυρίου Νικολέρη Γεωργίου, 

με το οποίο προτείνει να ανατεθεί η υπόθεση στον κύριο Νικολέρη Χαράλαμπο, λόγω 

συνταξιοδότησης του ιδίου.                                          

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

10ο ΘΕΜΑ
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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 εν γένει ο χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

7. Τις διατάξεις  του  ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων παράρτημα 

Ι με  ελάχιστες   προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια

8. Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 

του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

9. 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 του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  και 

ισχύουν 

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

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών 

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

ως μέλη της   

     Οικονομικής επιτροπής.

12.Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για πρόβλεψη της 

απαίτησης για 

     αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού 

του Δήμου 

     για το  Οικονομικό έτος  2023  

13. Το υπ αριθμ. πρωτ.: 12475/03-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)

 14. 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.

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

τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του   Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 22 Φεβρουαρίου 2023,  κατόπιν 

της  υπ΄ αριθμ.:ΚΛ16268/2022 κλήσης του αυτού δικαστηρίου,  αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή ή ματαίωση συζήτηση των  με  Αριθμό Εισαγωγής:ΑΚΕ1135/24-02-2020 

Ανακοπής-Αντιρρήσεων  κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 199 παρ. 2 α  ΚΔΔ),    

που άσκησε ο Δήμος Αχαρνών για την ακύρωση του με αριθ. 6/4-3-2019 πρώτου εκτελεστού 
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απογράφου της με αριθ. 4364/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών της κάτω από αυτό από 5-3-2019 επιταγής προς πληρωμή και των από 14-1-2020 και 

14-02-2020 κατασχετηρίων των  Στυλιανού Αλεπουδέα κ.λπ. εις χείρας τρίτου.

 2. Για την έγκριση αμοιβής  του  πληρεξούσιου δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική 

υπόθεση,  η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα  (149,00) ευρώ, πλέον 

αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24 %, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί 

δικηγόρων, Παράρτημα Ι.

 Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Χαράλαμπος  Νικολέρης

                  Η Υπάλληλος                        Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

   Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση        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, 30 Ιανουαρίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 14 Ιουνίου 2022  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  με Γ.Α.Κ. / 

Ε.Α.Κ.: 3861/1/2022 ( ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ) και Γ.Α.Κ/Ε.Α.Κ:3862/10/2022 ( 

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ) και  ημερομηνία δικασίμου  την 23-02-2023,   αίτηση 

αναψηλάφησης  του Αλιμπέρτη Γεωργίου του Κωνσταντίνου  κατά : α) του 

Δήμου Αχαρνών και β) κατά της υπ΄αριθμ.: 317/2015 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αχαρνών,  δια της οποίας έγινε εν μέρει δεκτή η από 26-3-2014 

ανακοπή  του Δήμου Αχαρνών με ΑΚΔ: 79/28-3-2014  και ακυρώθηκε εν μέρει 

η υπ΄αριθμ.: 111/2014 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του  Ειρηνοδικείου 

Αχαρνών, ήτοι μόνον κατά το μέρος του διατακτικού αυτής,  με το οποίο ο 

ανακόπτων Δήμος υποχρεούται να καταβάλει στον καθ΄ού το επιδικασθέν ποσό,  

ως αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας του,  με το νόμιμο τόκο από 

13-08-2011 μέχρι την εξόφληση, αντί με το νόμιμο τόκο από την επομένη της 

επίδοσης της διαταγής πληρωμής. Ο ως άνω αιτείται ακύρωση της υπ΄αριθμ.: 

317/2015 αναψηλαφησόμενης απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με σκοπό 

τη νέα συζήτηση της υπόθεσης της  από 26-3-2014 ανακοπής  του Δήμου 

Αχαρνών με ΑΚΔ: 79/28-3-2014 καθώς και να απορριφθεί η ένδικος ανακοπή, 

ως προς όλα τα αιτήματά της καθώς και ως προς όλους τους ισχυρισμούς της,  

ως νόμω και ουσία αβάσιμους και απαράδεκτους.

11ο ΘΕΜΑ
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2) Την υπ’ αριθμ.:207/24-3-2014 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής,  δια της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος  η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου  

για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών και για τη σύνταξη και κατάθεση  

της από 26-3-2014 ανακοπής και αίτησης αναστολής  με ΑΚΔ: 79/28-3-2014 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών.

3) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση 

του Δήμου Αχαρνών  κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 ).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

5) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 

32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  

και ισχύουν 

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.  

10) 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

11) 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.

12) Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για 

πρόβλεψη της απαίτησης για αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-
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6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  

2023  

13)  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 13208/07-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  

έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

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

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις  

ενώπιον  Ειρηνοδικείου Αχαρνών κατά τη συζήτηση την 23-02-2023, αλλά και σε 

κάθε μετά αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 14 Ιουνίου 2022  ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αχαρνών  με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 3861/1/2022 ( ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ) και 

Γ.Α.Κ/Ε.Α.Κ:3862/10/2022 ( ΑΝΑΚΟΠΕΣ )    αίτηση αναψηλάφησης  του 

Αλιμπέρτη Γεωργίου του Κωνσταντίνου  κατά : α) του Δήμου Αχαρνών και β) κατά 

της υπ΄αριθμ.: 317/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, για  ακύρωση της 

υπ΄αριθμ.: 317/2015 αναψηλαφησόμενης απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με 

σκοπό τη νέα συζήτηση της υπόθεσης της  από 26-3-2014 ανακοπής  του Δήμου 

Αχαρνών με ΑΚΔ: 79/28-3-2014 καθώς και να απορριφθεί η ένδικος ανακοπή, ως 

προς όλα τα αιτήματά της,  καθώς και ως προς όλους τους ισχυρισμούς της ως νόμω 

και ουσία αβάσιμους και απαράδεκτους. 

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

υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ  (168,00) ευρώ, πλέον 

αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα περί 

Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

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, 2 Ιανουαρίου 2023                                   

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                       

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
          Έχοντας υπόψη:

1) Την από 09/12/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6409/2022  και Ειδικό  

Αριθμό Κατάθεσης  : 260/2022 Αγωγή  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  

( Νέα τακτική διαδικασία ) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « 

ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » ( HOTEL ANESI ) κατά του Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( ΟΤΑ) με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ για την 

καταβολή νομιμοτόκως,   ανεξόφλητων οφειλών ποσού δέκα τεσσάρων 

χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (14.053,50) προς τον 

ενάγοντα, για παροχή υπηρεσιών στέγασης στον κ.  Λ.Λ. (Δημότη Αχαρνών), 

λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021 στην περιοχή 

διαμονής του. 

2) Την από 09/12/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6410/2022  και Ειδικό  

Αριθμό Κατάθεσης  : 261/2022 Αγωγή  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  

( Νέα τακτική διαδικασία ) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « 

ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » ( HOTEL ANESI ) κατά του Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( ΟΤΑ) με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ για την 

12ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63e63a380d794546da6944ce στις 10/02/23 14:40

καταβολή νομιμοτόκως,   ανεξόφλητων οφειλών ποσού δέκα τριών χιλιάδων 

εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (13.689,50) προς τον 

ενάγοντα, για παροχή υπηρεσιών στέγασης στον κ. Κ.Β. (Δημότη Αχαρνών), 

λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021 στην περιοχή 

διαμονής του.  

3) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την προσήκουσα  εκπροσώπηση 

του Δήμου Αχαρνών και για τη σύνταξη και κατάθεση   προτάσεων εκ μέρους 

του εναγόμενου Δήμου  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών εντός της 

προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας   (άρθρο 215 παρ. 2 

ΚΠολΔ, όπως ισχύει) προς αντίκρουση των ισχυρισμών του αντιδίκου στις ως 

άνω αγωγές ( σχετ. 1 και 2 )

4) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

5) 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) Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 

32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής

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 του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  

και ισχύουν. 

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

10) 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

11) 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 
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ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων.

12) Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για 

πρόβλεψη της απαίτησης για αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-

6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  

2023  

13)  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 13270/07-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  

έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

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

συντάξει   και να  καταθέσει προτάσεις  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Νέα 

Τακτική διαδικασία ) και   εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις 

προθεσμίας , επί της από 09/12/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6409/2022  και 

Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης  : 260/2022 Αγωγής   της ομόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία « ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » ( HOTEL ANESI ) κατά του 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( ΟΤΑ) με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

για την καταβολή νομιμοτόκως,   ανεξόφλητων οφειλών ύψους Δέκα Τεσσάρων 

χιλιάδων Πενήντα Τριών Ευρώ και Πενήντα λεπτών (14.053,50)  για παροχή 

υπηρεσιών στέγασης στον κ. Λ.Λ. (Δημότη Αχαρνών) λόγω των καταστροφικών 

πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021. 

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

των εκατόν εξήντα οκτώ ( 168,00 ) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα 

με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι

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

συντάξει   και να  καταθέσει προτάσεις     ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Νέα 

Τακτική διαδικασία  ),  εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις 

προθεσμίας , επί της από 09/12/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6410/2022  και 

Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης  : 261/2022 Αγωγής  της ομόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία « ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » ( HOTEL ANESI ) κατά του 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( ΟΤΑ) με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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για την καταβολή νομιμοτόκως, των  ανεξόφλητων οφειλών Δέκα Τριών χιλιάδων 

Εξακοσίων Ογδόντα Εννέα Ευρώ και Πενήντα λεπτών (13.689,50)  για παροχή 

υπηρεσιών στέγασης στον κ. Κ.Β. (Δημότη Αχαρνών) λόγω των καταστροφικών 

πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021.

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

των  εκατόν εξήντα οκτώ ( 168,00 ) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, 

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

Προτεινόμενη  δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη
Ε.Δ.: Φ. 739 Δ

  

 Η Προϊσταμένη                                       Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                              Δήμητρα Ε. Καψιώτη



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63e63a380d794546da6944ce στις 10/02/23 14:40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       
                     Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr       

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

                        Αχαρνές, 11 Ιανουαρίου  2023                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Έχοντας υπόψη:

1) To  με αριθ.πρωτ.:  ΕΜΠ: 288/16-11-2022  έγγραφο αίτημα του αιρετού κ. Σ.Β. για  

παροχή νομικής υποστήριξης  από το Δήμο Αχαρνών  κατόπιν του από 8-11-2022 

Αρ. Β.Κλ. Θεσπ.: 11563/2022 Α.Β.Μ.: ΕΓ101-2021/25 ΔΖ20-14003 Κλητηρίου 

Θεσπίσματος  του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών   ( δυνάμει των άρθρων 

320, 321, και 340 παρ. 4  του Κ.Π.Δ ως αντικαταστάθηκε με ν. 4620/2019  ), προς 

τον αιτούντα  για να δικασθεί ως υπαίτιος, λόγω αμέλειας, (σύμφωνα με τα 

άρθρα . 1,14,15, 16,17,18,,26β, ,28,51,53,57,79,80,273 παρ. 2-1α,β,  Π.Κ.άρθο 75 

παρ Ι περ. α΄στ.7 ν. 4363/2006 ) για πρόκληση ζημιάς αυτοκινήτου από πτώση σε 

λακκούβα  ιδιοκτησίας του  καταγγέλλοντος  κ. Π.Α. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) «Νομική υποστήριξη 

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως αυτές ερμηνεύονται και 

διευκρινίζονται δια των υπ΄αριθμ.: 273/α.π.2583/19-4-2022 ( ΑΔΑ: 

9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ) και 763/α.π. 90978/23-12-2022 ( ΑΔΑ: 6ΜΖΜ46ΜΤΛ6-

Ψ51 ) εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του 

Υπουργείου Εσωτερικών 

13ο ΘΕΜΑ
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3)Το από 11-01-2023 εισηγητικό σημείωμα   της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο 

αναφέρει ότι ο Δήμος Αχαρνών δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω 

αιτούντα αιρετό  κ. Σ.Β.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 

(Α΄63). 
5) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού.

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

παραρτημάτων 

        αυτού.

7)  Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις των άρθρων76 και77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017) και του άρθρ. 32 

του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

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 του άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 )  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) Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης 

στον αιρετό κο Σ.Β. . 

12) Την υπ΄αριθμ.: 40/2022 ( ΑΔΑ: ΨΓ8ΞΩΨ8-Α65 )απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος  δικηγόρος ο κος  Κανέλλος 

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

Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών κατά την δικάσιμο  της από 

18-10-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4935/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 109/2021 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (διαδικασία 

Μικροδιαφορών) του κου Π. Α.   κατά : α) του Δημάρχου Αχαρνών και β) του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δήμος Αχαρνών,  λόγω 

πρόκλησης ζημιάς αυτοκινήτου από πτώση σε λακκούβα  ιδιοκτησίας του  

καταγγέλλοντος.                                                                 

13)  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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14) 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 .

15) Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για 

πρόβλεψη της απαίτησης για αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-

6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  

2023  

16) Το υπ αριθμ. πρωτ.: 14060/09-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.).

                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

΄Όπως ληφθεί απόφαση : 1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να 
παράσχει νομική υποστήριξη  στον αιρετό κο Σ.Β., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63),  ήτοι  να εκπροσωπήσει αυτόν και να 

παρασταθεί ενώπιον του ΣΤ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών  κατά τη 

δικάσιμο την 02-03-2023,  αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο,  

κατόπιν του  από 8-11-2022 Αρ. Β.Κλ. Θεσπ.: 11563/2022 Α.Β.Μ.: ΕΓ101-2021/25 ΔΖ20-

14003 Κλητηρίου Θεσπίσματος  του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

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

ποσό των τριακοσίων πενήντα ενός ( 351,00 ) ευρώ,   πλέον  αναλογούντος Φ.Π.Α 24 % , 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63).

 Προτεινόμενος δικηγόρος από τον αιτούντα: κος Κανέλλος Γιαννικόπουλος

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