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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της με αριθμ.: 26/31-1-2023 (ΑΔΑ:ΨΦΠΞΩΨ8-ΧΜ9) 
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύνταξης των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, 
για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με το άρθρο 72 του  Ν. 3852/2010,  φέρετε για 

συζήτηση στο Σώμα το θέμα που αφορά την συμπλήρωση της με αριθμ.: 26/31-1-2023 
(ΑΔΑ:ΨΦΠΞΩΨ8-ΧΜ9) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύνταξης των όρων διακήρυξης 
μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, λαμβάνοντας υπόψη 
την  με αριθμ.: Α-492/21-2-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΔ3ΩΨ8-ΦΗΒ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 
Υποχρέωσης.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας,
Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73, Αχαρνές
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία
Τηλ.:  213-2072 367, 213 2072 361

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

Αχαρνές:
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

1ο ΘΕΜΑ
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της με αριθμ.: 27/31-1-2023 (ΑΔΑ:9ΞΨΔΩΨ8-ΤΑ9) 
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύνταξης των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, 
για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με το άρθρο 72 του  Ν. 3852/2010,  φέρετε για συζήτηση 
στο Σώμα το θέμα που αφορά την συμπλήρωση της με αριθμ.: 27/31-1-2023 
(ΑΔΑ:9ΞΨΔΩΨ8-ΤΑ9) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύνταξης των όρων διακήρυξης 
μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, λαμβάνοντας 
υπόψη την  με αριθμ.: Α-493/21-2-2023 (ΑΔΑ: 60Ω3ΩΨ8-ΝΒΟ) Απόφαση Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης.
Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας,
Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73, Αχαρνές
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία
Τηλ.:  213-2072 367, 213 2072 361

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

Αχαρνές:
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

2ο ΘΕΜΑ
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της με αριθμ.: 28/31-1-2023 (ΑΔΑ:ΨΣΤΜΩΨ8-ΟΜ3) 
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύνταξης των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου 
για την στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με το άρθρο 72 του  Ν. 3852/2010,  φέρετε για 

συζήτηση στο Σώμα το θέμα που αφορά την συμπλήρωση της με αριθμ.: 28/31-1-2023 
(ΑΔΑ:ΨΣΤΜΩΨ8-ΟΜ3)  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύνταξης των όρων διακήρυξης 
μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, λαμβάνοντας 
υπόψη την  με αριθμ.: Α-494/21-2-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΡ7ΩΨ8-Α2Κ) Απόφαση Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας,
Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73, Αχαρνές
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία
Τηλ.:  213-2072 367, 213 2072 361

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

Αχαρνές:
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

3ο ΘΕΜΑ
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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, 07 / 03 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 24747/07-03-2023 πρακτικού 

Νο3 της Επιτροπής Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών για το έτος 2022, του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαλείων και 

Λοιπού Εξοπλισμού.

Β.  Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού, 

στις εταιρείες: Α) «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 

998267483, όσον αφορά την ομάδα Β΄ της προμήθειας και Β) 

«ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 095368953, όσον αφορά τις ομάδες Γ΄, Δ΄ 

και Ε΄ της προμήθειας».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

4ο ΘΕΜΑ

mailto:kkasimatis@acharnes.gr
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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 της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 

09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

5. Την αριθ. 175/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση 

τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 45.550,35 

χωρίς Φ.Π.Α. 24%, για την ανάδειξη αναδόχου/ων της προμήθειας 

εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών για τα τμήματα: 1) 

Συντήρησης έργων & κατασκευή έργων με αυτεπιστασία και 2) Εξωτερικών 

συνεργείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για την κάλυψη των 

αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και για την κάλυψη 

των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου 
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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.

6. 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.

7. Την με αρ. πρωτ. 127555/21-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011875853 

2022-12-21) διακήρυξη.

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

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

9. Τα έγγραφα της σύμβασης της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ο.Π.Σ. 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 179536 στη 

Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr). 

10. Τα με αρ. πρωτ. 9346/30-01-2023 και 9390/30-01-2023 πρακτικά 

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 για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.

11. Την με αρ. 61/14-02-2023 (ΑΔΑ: 6Ν6ΓΩΨ8-ΙΕ3) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 

αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παρόντος 

διαγωνισμού και αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι.

12. Την με αριθ. πρωτ. 20639/22-02-2023 πρόσκληση προς τις 

εταιρείες: Α) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», Δ/νση Επιχείρησης 

Γλυφάδα, Μυστρά 70, ΤΚ 16561, τηλ. 2104635845, e-mail: 

gwpapado@gmail.com , όσον αφορά την ομάδα Β΄ της προμήθειας και Β) 

«ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Δ/νση Επιχείρησης Μοναστηρίου 212-214, ΤΚ 54628, 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310511655, e-mail: info@impexsa.gr, όσον αφορά τις 

ομάδες Γ΄ , Δ΄ και Ε΄ της προμήθειας, για υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης βάσει των όρων της διακήρυξης.

13. Τα υποβληθέντα εμπροθέσμως δικαιολογητικά μειοδότη από τους 

προσωρινούς αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

mailto:gwpapado@gmail.com
mailto:info@impexsa.gr
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14. Με το αριθ. πρωτ. 24747/07-03-2023 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022 αξιολογήθηκαν τα 

δικαιολογητικά μειοδότη των προσωρινών αναδόχων και προτείνεται η 

οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στις ως άνω δύο εταιρείες.

15. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 

ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην 

ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) – Νυν 

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

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

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για τα εξής : 

Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 24747/07-03-2023 πρακτικού 

Νο3 της Επιτροπής Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού και 

Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού, στις εταιρείες: 

Α) «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483, όσον αφορά την 

ομάδα Β΄ της προμήθειας και Β) «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 095368953, όσον αφορά τις ομάδες Γ΄, Δ΄ και 

Ε΄ της προμήθειας, ως εξής :

1. Για την Ομάδα «Β΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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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 οριστικού αναδόχου, με το ποσό των 

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

2. 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 οριστικού αναδόχου με  το ποσό των 6.985,00 € 

χωρίς Φ.Π.Α. 24% (8.549,80 € με Φ.Π.Α.).

3. 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 

οριστικού αναδόχου, με το ποσό των 11.126,90 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

(13.797,36 € με Φ.Π.Α.).

4. Για την Ομάδα «Ε΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της Προμήθειας Εργαλείων και Λοιπού 

Εξοπλισμού, «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

mailto:gwpapado@gmail.com
mailto:info@impexsa.gr
mailto:info@impexsa.gr
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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 

οριστικού αναδόχου, με το ποσό των 2.358,45 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

(2.924,48 € με Φ.Π.Α.).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής         Τα μέλη της Επιτροπής 

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

mailto:info@impexsa.gr
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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, 24 / 02 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 21085/24-02-2023 πρακτικού 

Νο3 της Επιτροπής Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών για το έτος 2022, του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια πινακίδων 

σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών 

στύλων.

Β.  Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος στις εταιρείες: α) του κ. 

ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Εμμανουήλ, με ΑΦΜ 166758607, όσον 

αφορά τις ομάδες Β΄ και Ε΄ και β) «ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. «ΣΗΜΑ», με ΑΦΜ 

094333408, όσον αφορά τις ομάδες Α΄ , Γ΄ και Δ΄ της προμήθειας 

5ο ΘΕΜΑ

mailto:kkasimatis@acharnes.gr
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πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και 

σιδηρών στύλων.

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

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

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

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

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

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

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

17. 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».

18. 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.

19. 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)».

20. Την αριθ. 170/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, τμήμα σύνταξης μελετών και τευχών δημοπράτησης του Δήμου 

Αχαρνών για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, 

κολωνακίων, σιδηρών στύλων συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 59.880,50 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 24% (74.251,82 € με Φ.Π.Α.).

21. Την υπ' αριθ.  606/28-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΒΗΩΨ8-Η43) απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας 
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διαγωνισμού για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, 

κολωνακίων και σιδηρών στύλων και στην εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

22. Την με αρ. πρωτ. 118543/30-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011708733 

2022-12-01)  διακήρυξη.

23. Την με αρ. πρωτ. 118545/30-11-2022 (ΑΔΑ: 62ΞΝΩΨ8-ΒΒ7, ΑΔΑΜ: 

22PROC011708718 2022-12-01) προκήρυξη.

24. Τα με αρ. πρωτ. 2628/11-01-2023 και 2672/11-01-2023 πρακτικά 

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 αφορούσαν 

στην αξιολόγηση των προσφορών για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

25. Με την αριθ. 5/17-01-2023 (ΑΔΑ: 66Τ9ΩΨ8-8ΔΑ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού και αναδείχθηκαν οι 

προσωρινοί ανάδοχοι.

26. Με το αριθ. πρωτ. 7757/24-01-2023 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής 

προσκλήθηκαν οι τις ως άνω εταιρείες για υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης βάσει των όρων της διακήρυξης.

27. 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: 176995 στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr). 

28. Τα δικαιολογητικά μειοδότη τα οποία υπεβλήθησαν από τους 

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

29. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

περί συμπλήρωσης των δικαιολογητικών μειοδότη και χορήγησης παράτασης 

υποβολής αυτών.

30. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και της διακήρυξης 

και συγκεκριμένα το άρθρο 3.2 σύμφωνα με το οποίο : «Αν δεν προσκομισθούν τα 

παραπάνω δικαιολογητικά1 ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 

δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 

διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Ο προσωρινός 

1 Κατακύρωσης/μειοδότη
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ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την 

αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από 

αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή 

τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 

αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή 

τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 

102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται…….».

31. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μειοδότη, κατόπιν της χρονικής παράτασης 

της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης λόγω καθυστέρησης της 

έκδοσης πιστοποιητικών από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

32. Με το αριθ. πρωτ. 21085/24-02-2023 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών για το έτος 2022 αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά μειοδότη των 

προσωρινών αναδόχων και προτείνεται η οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισμού στις εν θέματι δύο εταιρείες.

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

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

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) – Νυν Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

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

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

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 

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

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

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για τα εξής : 

Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 21085/24-02-2023 πρακτικού 

Νο3 της Επιτροπής 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, του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, 

κολωνακίων και σιδηρών στύλων και 

Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, 

κολωνακίων και σιδηρών στύλων, για ένα (1) έτος από την δημοσίευση των 

συμφωνητικών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στις 

εταιρείες : Α) του κου ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Εμμανουήλ, με ΑΦΜ 

166758607 και Β) ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με 

δ.τ. «ΣΗΜΑ», με ΑΦΜ 094333408 ως εξής :

5. Για την Ομάδα «Α΄ - Πινακίδες Σήμανσης Τύπου ΙΙ», της Προμήθειας 

πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών 

στύλων, υπέρ της ανάδειξης της εταιρείας ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. «ΣΗΜΑ»,  με ΑΦΜ 094333408, Έδρα επιχείρησης Λευκάδος 

15 & Λεβιδίου 2, Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 18346, τηλ. 2104831996 e-mail: 

info@shma.gr, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. ΜΙΧΑΛΟ Κων/νο του 

Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Χ 027260 (Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο), ως οριστικό 

ανάδοχο, με το ποσό των 15.952,20 € χωρίς Φ.Π.Α. (19.780,73 € με Φ.Π.Α. 

24%).

6. Για την Ομάδα «Β΄ - Πινακίδες Ονοματοθεσίας», της Προμήθειας 

πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών 

στύλων, υπέρ της ανάδειξης της ατομικής επιχείρησης του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Εμμανουήλ, ΑΦΜ 166758607, Έδρα επιχείρησης Μωρογιάννη 

16, Περιστέρι, ΤΚ 12133, τηλ. 6945742293, e-mail: info@petrakissupplies.com, 

ως οριστικό ανάδοχο, με το ποσό των 11.319,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (14.035,56 € 

με Φ.Π.Α. 24%).

7. Για την Ομάδα «Γ΄ - Κύρια Κάτοπτρα», της Προμήθειας πινακίδων 

σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, υπέρ 

της ανάδειξης της εταιρείας ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

με δ.τ. «ΣΗΜΑ»,  με ΑΦΜ 094333408, Έδρα επιχείρησης Λευκάδος 15 & 

Λεβιδίου 2, Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 18346, τηλ. 2104831996 e-mail: info@shma.gr, 

η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. ΜΙΧΑΛΟ Κων/νο του Αθανασίου, με 

mailto:info@shma.gr
mailto:info@shma.gr
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Α.Δ.Τ. Χ 027260 (Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο), ως οριστικό ανάδοχο, με το 

ποσό των 3.960,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (4.910,40 € με Φ.Π.Α. 24%).

8. Για την Ομάδα «Δ΄ - Κολωνάκια», της Προμήθειας πινακίδων σήμανσης, 

ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, υπέρ της ανάδειξης 

της εταιρείας ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με 

δ.τ. «ΣΗΜΑ»,  με ΑΦΜ 094333408, Έδρα επιχείρησης Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2, 

Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 18346, τηλ. 2104831996 e-mail: info@shma.gr, η οποία 

εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. ΜΙΧΑΛΟ Κων/νο του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Χ 

027260 (Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο), ως οριστικό ανάδοχο, με το ποσό των 

15.920,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (19.740,80 € με Φ.Π.Α. 24%).

9. Για την Ομάδα «Ε΄ - Σιδηροί Στύλοι για Τοποθέτηση Πινακίδων», της 

Προμήθειας πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και 

σιδηρών στύλων, υπέρ της ανάδειξης της ατομικής επιχείρησης του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Εμμανουήλ, ΑΦΜ 166758607, Έδρα επιχείρησης Μωρογιάννη 

16, Περιστέρι, ΤΚ 12133, τηλ. 6945742293, e-mail: info@petrakissupplies.com, 

ως οριστικό ανάδοχο, με το ποσό των 11.848,20 € χωρίς Φ.Π.Α. (14.691,77 € 

με Φ.Π.Α. 24%).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

        Ειρήνη Λαμπρινίδου 1. Μαρία Καραδήμα2.Κων/να Τούντα

mailto:info@shma.gr
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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 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 / 03 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 25019/08-03-2023 και 

25629/09-03-2023 πρακτικών Νο2 και Νο3 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 αφορούν στην 

αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.

              Β. Ανάδειξη των εταιρειών «Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΦΜ : 

099905778 και «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με ΑΦΜ : 095367575, ως 

προσωρινών αναδόχων του ως άνω διαγωνισμού».

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 

6ο ΘΕΜΑ

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24440&tradingPartnerId=36243&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=604271403&oapc=7&oas=v_3la31mzFptpOYSCHmTZQ..
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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 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

39. 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.

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

Οικονομικών Υπηρεσιών.

41. 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».
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42. Το αριθ. πρωτ. 129008/25-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα, για την 

έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

43. 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.

44. 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.

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

2022-12-30) διακήρυξη.

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

22PROC011929506 2022-12-30) προκήρυξη.

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

(10) υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. 

48. Το αριθ. πρωτ. 14267/09-02-2023 πρακτικό Νο1 της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης, το οποίο εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου με την 

αριθ. 65/14-02-2023 (ΑΔΑ: 672ΙΩΨ8-ΣΧΛ) απόφαση, σύμφωνα με την οποία, 

αποφασίστηκαν : α) η απόρριψη της προσφοράς υποψήφιου οικονομικού 

φορέα 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 και β) η αποδοχή των προσφορών των υπολοίπων εννέα (9) 

υποψήφιων οικονομικών φορέων και η συνέχιση της αξιολόγησης των προσφορών 

τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς.

49. Με το αρ. πρωτ. 25019/08-03-2023 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού, περί 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών των εννέα 

(9) υποψηφίων οικονομικών φορέων, έγιναν αποδεκτές στο σύνολό τους οι 

προσφορές των ως άνω εταιρειών.

50. Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ. 25629/09-03-2023 πρακτικό Νο3 της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης, περί αξιολόγησης των 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 640b1ffee073cdad33bbd3b4 στις 10/03/23 
14:26

οικονομικών προσφορών του συνόλου των προσφορών, η επιτροπή γνωμοδότησε 

υπέρ της αποδοχής της ανάδειξης των εταιρειών   «Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.» με ΑΦΜ : 099905778 και «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με ΑΦΜ : 

095367575 ως προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού, όσον αφορά τις «Α΄ 

(Γραφική Ύλη και Παρελκόμενα)» και «Β΄ (Φωτοαντιγραφικό Χαρτί)» της 

Προμήθειας Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου για ένα (1) έτος, 

αντίστοιχα.

51. 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. 

52. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 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. 25019/08-03-2023 και 25629/09-03-

2023 πρακτικών Νο2 και Νο3 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 αφορούν στην αξιολόγηση των προσφορών στον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων γραφείου και 

Β. Στην ανάδειξη εταιρειών «Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΦΜ : 099905778 

και «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με ΑΦΜ : 095367575, ως προσωρινών 

αναδόχων του παρόντος διαγωνισμού ως εξής :

➢ Για την Ομάδα «Α΄ (Γραφική Ύλη και Παρελκόμενα)» της Προμήθειας 

Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου για ένα (1) έτος, υπέρ της 

ανάδειξης της εταιρείας «Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΦΜ : 099905778, 

Δ/νση Επιχείρησης Αθ. Διάκου 55, Καλοχώρι Ν. Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57009, τηλ. 

2310778849, φαξ 2310752370, e-mail: info@etiroll.gr, εκπροσωπούμενη από τον 

κ. ΠΑΡΑΣΧΟ Βασίλειο του Γρηγορίου (διαχειριστή) με ΑΔΤ ΑΜ 265525, ως 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24440&tradingPartnerId=36243&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=604271403&oapc=7&oas=v_3la31mzFptpOYSCHmTZQ..
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/
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24440&tradingPartnerId=36243&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=604271403&oapc=7&oas=v_3la31mzFptpOYSCHmTZQ..
mailto:info@etiroll.gr
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προσωρινής αναδόχου, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 38.709,59 € 

χωρίς Φ.Π.Α. 24% (24.451,80 € με Φ.Π.Α.), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, 

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

η οικονομική προσφορά της ήταν χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του 

προϋπολογισμού και η συμφερότερη μεταξύ των υποψηφίων για την συγκεκριμένη 

ομάδα.

➢ Για την Ομάδα «Β΄ (Φωτοαντιγραφικό Χαρτί)» της Προμήθειας 

Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου για ένα (1) έτος, υπέρ της 

ανάδειξης της εταιρείας «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με ΑΦΜ : 

095367575, Δ/νση Μάρνη 18, ΤΚ 10433, Αθήνα, τηλ. 2105200073, φαξ 

2105200130, e-mail: info@ekontis.gr, εκπροσωπούμενη από τον κ. ΚΟΝΤΗ 

Παναγιώτη του Κωνσταντίνου (διαχειριστή) με ΑΔΤ ΑΟ 863514, ως προσωρινής 

αναδόχου, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 48.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

24% (60.623,60 € με Φ.Π.Α.), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με 

τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και η 

οικονομική προσφορά της ήταν χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του 

προϋπολογισμού και η συμφερότερη μεταξύ των υποψηφίων για την συγκεκριμένη 

ομάδα.

       

     Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της 

Επιτροπής 

  Μαρία Παπακωνσταντίνου    1. Δήμητρα Σαρτώρου 2. 
Αντώνιος Σπανάκης

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24440&tradingPartnerId=36243&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=604271403&oapc=7&oas=v_3la31mzFptpOYSCHmTZQ..
mailto:info@ekontis.gr
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Αλεξάνδρα Κολοκούρη                                                   Αχαρνές :      02/03/2023
Τηλ.            : 213 20 72 436

                   
     E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                                  Προς:
                                                                             Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                          κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

  

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2022» και ανάδειξη Προσωρινού 
Αναδόχου 
         

Με την παρούσα εισήγηση, σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου του θέματος, με  Α/Α Συστήματος: 193100 του ΕΣΗΔΗΣ. Η 

Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 12/2022 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

Με την με αρ. 637/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών 

(ΑΔΑ: 6Λ7ΚΩΨ8-2Η5) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου 

αποφασίσθηκε να κληθούν οι εταιρείες «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΟΔΟΣ 

Α.Τ.Ε.», «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», «Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ», «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» να αιτιολογήσουν τις οικονομικές 

προσφορές τους ως «ασυνήθιστα χαμηλές». 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το Πρακτικό IΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης, περί απόρριψης ή μη των 

οικονομικών φορέων: «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» και 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» καθώς από τις αιτιολογήσεις και τις διευκρινήσεις τους 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει κέρδος στο έργο και την ανάθεση ή μη  του έργου στον 

7ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 640b1ffee073cdad33bbd3b4 στις 10/03/23 
14:26

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση Εμ= 52,11%  ο 

οποίος 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω 

απόφαση έγκρισης ή μη του πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών, θα κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος 

του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 4.3 

της διακήρυξης. 

Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

ως ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ της παρούσας Εισήγησης.

           Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ .   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ

           ΗΛΕΚΡΤ. ΜΗΧ. & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(αξιολόγησης υπερβολικά χαμηλών προσφορών)  

του έργου: 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2022»

Στις 22-11-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 2022» με Α/Α Συστήματος: 193100 του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 12/2022 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 

Στις 24-11-2022, ημέρα Πέμπτη 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 193100 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα δεκαέξι (16) ηλεκτρονικές προσφορές. 

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 Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 
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καταθ. 
1 270070 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 54,03 %
2 268578 «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 
ΜΕ
Δ.Τ. « ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

52,11 %

3 268127 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 51,39 %
4 267933 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 51,16 %
5 270554 Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 49,70 %
6 269938 ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 49,58 %
7 269078 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 49,04 %

8

270301 Ανώνυμος εταιρεία με επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και με δ.τ. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

48,02 %

9 267997 ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ 47,54 %
10 270610 ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. 45,01 %

11
269931 ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. 
TEDRA

40,98 %

12 270174 ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 33,13 %
13 270600 GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε. 31,61 %

14 270520 LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7,79 %

15 270579 ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 5,02 %

16 268762

ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
με
δ.τ. KONTOS CONCREATE Α.Τ.Ε.

2,01 %

Με την με αρ. 637/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών 
(ΑΔΑ: 6Λ7ΚΩΨ8-2Η5) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου 
αποφασίσθηκε να κληθούν οι εταιρείες «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΟΔΟΣ 
Α.Τ.Ε.», «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», «Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ», «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» να αιτιολογήσουν τις οικονομικές 
προσφορές τους ως «ασυνήθιστα χαμηλές». Κατόπιν των παραπάνω, με το με αρ. 
πρωτ. Δήμου: 122147/08-12-2022 εστάλη η πρόσκληση για αιτιολόγηση στις εταιρείες 
όπως ορίζει η διακήρυξη μέσω της λειτουργίας  «Επικοινωνία» του συστήματος και 
εμπρόθεσμα μας διαβιβάστηκαν μέσω του συστήματος οι αιτιολογικές εκθέσεις με τα 
απαραίτητα στοιχεία για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τους οι οποίες κατ’ 
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αρχάς έγιναν αποδεκτές ως εμπρόθεσμες. Με το με αρ. πρωτ. 16193/14-02-2023 
έγγραφο ζητήθηκαν διευκρινήσεις στις αιτιολογήσεις των ασυνήθιστα χαμηλών 
προσφορών και πιο συγκεκριμένα καθώς το έργο χρηματοδοτείται από  ίδιους πόρους 
του Δήμου και με βάση την νομοθεσία πρέπει να γίνονται και οι ακόλουθες κρατήσεις:

• Κράτηση υπέρ της ΤΥΔΚ σε  ποσοστό 1 % (άρθρο 5 παρ.1 ΝΔ 107/46 και άρθρο 
14 ΝΔ 4260/62)

• Κράτηση υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε) σε 
ποσοστό 1%.

Κατόπιν, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της αιτιολόγησης και 
των διευκρινήσεων και έκρινε τα εξής ανά οικονομικό φορέα:

Η «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» στο από 17/2/2023 έγγραφό της απάντησε 
ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριέλαβε τις κρατήσεις και η συνολική επιβάρυνση από 
αυτές είναι 19.116,39€. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της εταιρείας το εύλογο κέρδος 
είναι 12.563,75€. Επομένως αν συνυπολογιστεί το κόστος των προαναφερόμενων 
κρατήσεων ο οικονομικός φορέας παρουσιάζει ζημία στην προφορά του και πρέπει να 
απορριφθεί.

Η «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» στο από 17/2/2023 έγγραφό της επιβεβαίωσε ότι έχει 
συμπεριλάβει στην αιτιολόγησή της τις κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ και Τ.Π.Ε.Δ.Ε. και 
επομένως η αιτιολόγησή της είναι αποδεκτή από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» απάντησε με το από 14/2/2023 έγγραφό της αλλά δεν 
διευκρίνισε αν έχει συμπεριλάβει τις κρατήσεις και έτσι η Επιτροπή Διαγωνισμού 
προέβη από μόνη της στον εξής υπολογισμό: 

Κράτηση ΤΥΔΚ: 1%*1.010.762,51€=10.107,62€
Κράτηση Τ.Π.Ε.Δ.Ε.: 1%*1.010.762,51€=10.107,62€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 961.781,55€+10.107,62€+10.107,62€ = 981.966,79€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1.010.762,51€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ: 28.765,72€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ: 2,85% το οποίο είναι αποδεκτό από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» δεν απάντησε στην πρόσκληση των διευκρινίσεων για το αν 
έχει συμπεριλάβει τις κρατήσεις και έτσι η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη από μόνη 
της στον εξής υπολογισμό: 

Κράτηση ΤΥΔΚ: 1%*1.015.562,33€=10.155,62€
Κράτηση Τ.Π.Ε.Δ.Ε.: %*1.015.562,33€=10.155,62€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

118.040,08€+815.406,20€+77.560€+10.155,62€+10.155,62€=       
1.031.317,52€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1.015.562,33€
Επομένως αν υπολογιστεί το κόστος των προαναφερόμενων κρατήσεων ο 

οικονομικός φορέας παρουσιάζει ζημία στην προφορά του και πρέπει να απορριφθεί.

Η «Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ» στο από 17/02/2023 έγγραφό της δήλωσε ρητά ότι οι 
κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ και Τ.Π.Ε.Δ.Ε. συμπεριλαμβάνονται στην αιτιολόγηση της 
προσφοράς της και επομένως η αιτιολόγησή της είναι αποδεκτή από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-5-25/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-33/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-33/
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Η «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο από 20/2/2023 έγγραφό της 
απάντησε ότι δεν έχει συμπεριλάβει στην αιτιολόγησή της τις κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ και 
Τ.Π.Ε.Δ.Ε. και έτσι η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη από μόνη της στον εξής 
υπολογισμό: 

Κράτηση ΤΥΔΚ: 1%*1.048.423,34€=10.484,23€
Κράτηση Τ.Π.Ε.Δ.Ε.: 1%*1.010.762,51€=10.484,23€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

123.422,80€+880.187,41€+10.484,23€+10.484,23€=1.024.578,67€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1.048.423,34€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ: 23.844,67€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ: 2,27% το οποίο είναι αποδεκτό από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» στο από 21/02/2023 έγγραφό της ενώ απάντησε ότι 
έχει συμπεριλάβει στην αιτιολόγησή της όλες τις κρατήσεις του άρθρου 8 της 
Διακήρυξης στην αιτιολόγησή της δεν έχουν συνυπολογιστεί οι κρατήσεις υπερ ΤΥΔΚ 
και Τ.Π.Ε.Δ.Ε. και έτσι η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη από μόνη της στον εξής 
υπολογισμό: 

Κράτηση ΤΥΔΚ: 1%*1.059.588,13€=10.595,88€
Κράτηση Τ.Π.Ε.Δ.Ε.: 1%*1.010.762,51€=10.595,88€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 911.932,68€+141.684,41+10.595,88€+10.595,88€ = 

1.074.808,85€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1.059.588,13€
Επομένως αν υπολογιστεί το κόστος των προαναφερόμενων κρατήσεων ο 

οικονομικός φορέας παρουσιάζει ζημία στην προφορά του και πρέπει να απορριφθεί.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την 
απόρριψη των οικονομικών φορέων: «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΕΡΓΟΡΟΗ 
ΑΤΕ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» καθώς από τις αιτιολογήσεις και τις διευκρινήσεις 
τους προκύπτει ότι δεν υπάρχει κέρδος στο έργο και την ανάθεση στον προσωρινό 
μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» που κατέθεσε την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση 
έκπτωση Εμ=52,11% και είναι αποδεκτή και η αιτιολόγηση της προσφοράς του. 

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.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση 
έγκρισης ή μη του πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα 
κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για 
τυχόν υποβολή προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης. 

                                                                   Αχαρνές  01/03/2023

                       Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

               ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ             Πρόεδρος και τακτικό μέλος
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ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ      Τακτικό μέλος

                          ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ      Τακτικό μέλος

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 11.500,00 € στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 
Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων (ΚΑ220-VET και ΚΑ210-VET)».

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την υπ’ αριθμ. 38447/19.10.2022/21.10.2022/ανακοινοποίηση  Απόφαση του Πρόεδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,  με θέμα:  «Έγκριση 

αιτήσεων για επιχορήγηση στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και 

Ιδρυμάτων (ΚΑ220-VET και ΚΑ210-VET) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ 2022, Α’ κύκλος 

υποβολής», εγκρίθηκε η αίτηση με κωδικό σχεδίου:  2022-1-EL01-KA210-VET-000082477.

Το επιχορηγούμενο πρόγραμμα (UpCARE) είναι ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Ε.Ε 

και το ΙΚΥ. Ο Δήμος Αχαρνών έχει επιλεγεί ως επίσημος εταίρος αυτού του προγράμματος. 

Μέσω του UpCARE δίνεται η ευκαιρία στους επαγγελματίες υγείας του Δήμου μας να 

επιμορφωθούν και να αναβαθμιστούν οι δεξιότητες εκείνες οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

ενδυνάμωση και ανθεκτικότητα τους στην καθημερινή αντιμετώπιση περιστατικών 

έμφυλης βίας. Περαιτέρω θα αποτελέσει μια ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης και 

επιμόρφωσης σε νομικά και ψυχολογικά θέματα που αφορούν την έμφυλη βία. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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

                       

Προς:  

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

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

8ο ΘΕΜΑ

mailto:kmatzetakis@acharnes.gr
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Η επιχορήγηση στο Δήμο Αχαρνών ανέρχεται στο ποσό των 11.500,00 € και αφορά σε 

δράσεις-υποχρεώσεις του Δήμου (διοργάνωση εναρκτήριας συνάντησης, εκπαίδευση και 

της πιλοτικής ομάδας, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, υλικού επικοινωνίας, συμμετοχή 

στην τελική συνάντηση, διοίκηση και διαχείριση).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την αποδοχή ποσού 11.500,00 € στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 Συνεργασία μεταξύ 
Οργανισμών και Ιδρυμάτων (ΚΑ220-VET και ΚΑ210-VET), που συγχρηματοδοτείται από το 
Ι.Κ.Υ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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ΘΕΜΑ:  Α) Αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 808.187,00 € από το Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και Β) 
αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου,  αφού έλαβε υπόψιν την με αριθμ. πρωτ. 

003855/2022 πρόταση του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ο.Τ. 64 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΥ", προϋπολογισμού 

1.354.523,92 €, καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που 

προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου, με την υπ’ αριθμ. 256.1.2/2023 

Απόφασή του (ΑΔΑ: 6Τ9146Ψ844-ΕΤΒ) ενέκρινε την ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ο.Τ. 64 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 

δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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

                       

Προς:  

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

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

9ο ΘΕΜΑ

mailto:kmatzetakis@acharnes.gr
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου, με ποσό 

χρηματοδότησης 808.187,00  €.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 808.187,00 € από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Β. Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 256.1.2/2023 Απόφασης του Διοικητικού 

Συμβούλιου του Πράσινου Ταμείου.

Γ. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Έργου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Α. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης 
και Πληροφορικής με τίτλο:  «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών», 
προϋπολογισμού 433.851,2€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Β. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών», προϋπολογισμού 
433.851,2€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Γ. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, 
για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση   κόστους – ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την με αρ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-05-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ)  Απόφαση του 

Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Π.Α.) και Ταμείου Συνοχής (Τ.Σ.), με θέμα:  «Ένταξη της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα 

μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών 

Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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

                       

Προς  

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

 

Τον κο Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής 
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Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», ο Δήμος Αχαρνών, ως δικαιούχος εταίρος 

(συνδικαιούχος), χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 441.851,20 €, για τα κάτωθι υποέργα: 

• Υποέργο 1 : «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών» ποσού 433.851,2€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

• Υποέργο 2 : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων 

μικροκινητικότητας του Δήμου Αχαρνών», ποσού 8.000,00€.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1, η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 

Πληροφορικής υπέβαλε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 σχέδιο 

διακήρυξης, βάσει της μελέτης που συνέταξε  με αρ. 2/2022, τίτλο: «Ενίσχυση της 

Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών» και προϋπολογισμό 433.851,2€, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. (24%), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας δημόσιας 

σύμβασης.

Η Ειδική Υπηρεσία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», με το υπ’ αριθμ. 22712 Δελτίο ελέγχου (με ID Δελτίου: 43198) και με θέμα: «Έγκριση 

Διακήρυξης για το Υποέργο « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» Α/Α 21 

της Πράξης 5163963», εισηγήθηκε τη θετική της γνώμη επί του σχεδίου διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών», προϋπολογισμού 

433.851,2€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Β. Την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών», προϋπολογισμού 

433.851,2€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Γ. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για 

την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση   κόστους – ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη.

Δ. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Έργου για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
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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
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 1 Μαρτίου 2023                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 201/24-02-2023 (ΑΔΑ Ψ1ΤΑΩΨ8-ΘΕΜ) αποφάσεως 

Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »  

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) 

σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται 

άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο 

Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

αντίστοιχης επιτροπής.

2) Την υπ΄αριθμ.: 201/24-02-2023 (ΑΔΑ Ψ1ΤΑΩΨ8-ΘΕΜ)  απόφαση Δημάρχου, η οποία 

εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

3)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
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4)Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού

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)Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να 

έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

10) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής 

Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν 

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

11) 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.    

12)  Το υπ αριθμ. πρωτ.: 20772/23-02-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)   

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 201/24-02-2023 (ΑΔΑ Ψ1ΤΑΩΨ8-

ΘΕΜ) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος  ο κος 

Αναστάσιος Οικονομόπουλος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 13774, για να εκπροσωπήσει 

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

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, στο ποσό των 200,00 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ.: 

97/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, κατά τη συζήτηση, την 

07/03/2023 αλλά και σε κάθε μετ ́ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, της από 19/04/2022 με 

Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 3517/511/2022 αίτησης των: α) Τζόγκα Όλγας του Αποστόλου, χήρας 

Νικολάου Πορίκη, β) Τζόγκα Δέσποινας του Αποστόλου, συζ. Νικολάου Σιούτη, γ) Τζόγκα 

Νικολάου του Αποστόλου κατά του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού οριστικής τιμής 
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μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων για αποζημίωση, λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής 

έκτασης: α) συνολικής επιφανείας 325,00 τ.μ. με Κ.Α. 38.02.060 , κατά το αναλογούν 

ποσοστό για εκάστη εκ των δύο πρώτων δικαιούχων και β) επιφανείας 154,30 τ.μ με Κ.Α 

38.02.063 για τον τρίτο εξ αυτών, ευρισκομένης επί του Ο.Τ. 2726 στην Πολεοδομική 

Ενότητα «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α ́» του Δήμου Αχαρνών . 

Η αμοιβή του δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των 

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

ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

                              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
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

                        Αχαρνές, 2 Μαρτίου 2023                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 206/02-03-2023 (ΑΔΑ ΨΕΖΡΩΨ8-ΦΟΩ) 

αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 »  

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή 

του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.
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2) Την υπ΄αριθμ.: 206/02-03-2023 (ΑΔΑ ΨΕΖΡΩΨ8-ΦΟΩ)   απόφαση Δημάρχου, 

η οποία εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

3) 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

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού

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) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986

10) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως 

Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της 

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

11) Το υπ΄ αριθμ.: πρωτ.: 96110/04-10-2022 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας  για 

πρόβλεψη της απαίτησης για αμοιβές  πληρεξούσιων δικηγόρων στον Κ.Α.: 00-6111 

του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου για το  Οικονομικό έτος  2023. 

12)  Το υπ αριθμ. πρωτ.:22391/01-03-2023 Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.)  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 206/02-03-2023 (ΑΔΑ 

ΨΕΖΡΩΨ8-ΦΟΩ) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος 
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δικηγόρος  ο κ. Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ.: 17096, για 

να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών,  να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα 

ενώπιον του   Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών,  κατά τη συζήτηση την 6 Μαρτίου  

2023,  αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση,  της  με Αριθμό 

Καταχώρησης ΑΚ2176/1-12-2022   αίτησης,  που άσκησε ο Σωτήριος Αλεπούς κατά 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  και κατά του Δήμου Αχαρνών,  

περί ακύρωσης των  προσβαλλόμενων δι΄ αυτής  πράξεων  της Διοίκησης.  

Η αμοιβή του δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

των τριακοσίων σαράντα ενός (341,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24 %, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων, Παράρτημα Ι και 

το ποσό θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του Δήμου 

για το  Οικονομικό έτος  2023.   

                              Η Προϊσταμένη                        Η Νομική Σύμβουλος

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

                        Αχαρνές, 7 Μαρτίου 2023                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                         

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 222/07-03-2023 ( ΑΔΑ: ΨΙΘΤΩΨ8-ΕΙ2 ) 

αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 »  

Έχοντας υπόψη:

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

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

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού

3) 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. 

13ο ΘΕΜΑ
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32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

4) 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 

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) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως 

Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της 

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή 

του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 222/07-03-2023 ( ΑΔΑ: ΨΙΘΤΩΨ8-ΕΙ2 ) απόφαση Δημάρχου, 

η οποία εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.  

11)  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.    

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

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

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 222/07-03-2023 ( ΑΔΑ: 

ΨΙΘΤΩΨ8-ΕΙ2 )  αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια 

δικηγόρος  η κα Φανή Πουραϊμη, δικηγόρος  Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 25347,  για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις 

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου   Αθηνών κατά τη συζήτηση στις  14 Μαρτίου  

2023, η οποία ορίσθηκε  κατόπιν της  από 10-05-2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 

3792/2788/2022 κλήσης  του αυτού δικαστηρίου,   αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή 

ματαίωση συζήτηση, της  από 10-9-2011 αίτησης του Δήμου Αχαρνών κατά  των: α)  

Πολυξένης συζ. Λάμπρου Κούτρα και β) Χρήστου Κούτρα του Λάμπρου, περί  

καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδος στο ποσό των 100,00 ευρώ  για αποζημίωση,  

λόγω απαλλοτρίωσης,   ιδιοκτησίας των ως άνω καλούντων επιφανείας 64,54 τ.μ. με 

Κ.Α. 13.09.01 επί του Ο.Τ. 5   στην περιοχή «ΑΥΛΙΖΑ» του Δήμου Αχαρνών, σε 

συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 396/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, η οποία καθόρισε ως  προσωρινή τιμή μονάδος του απαλλοτριωθέντος  

ακινήτου  το ποσό των 320,00 ευρώ ανά τ.μ. 

Η αμοιβή της δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

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

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων, Παράρτημα Ι, το 

οποίο  θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του 

Δήμου για το  οικονομικό έτος  2023. 

                              Η Προϊσταμένη                        Η Νομική Σύμβουλος  

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

                        Αχαρνές, 7 Μαρτίου 2023                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                         

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 223/07-03-2023 ( ΑΔΑ: Ψ6Μ5ΩΨ8-ΦΗΥ ) 

αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 »  

Έχοντας υπόψη:

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

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

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού

3) 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. 

14ο ΘΕΜΑ
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32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

4) 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 

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) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως 

Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της 

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή 

του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 223/07-03-2023 ( ΑΔΑ: Ψ6Μ5ΩΨ8-ΦΗΥ ) απόφαση 

Δημάρχου, η οποία εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.  

11)  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.    

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

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

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 223/07-03-2023 ( ΑΔΑ: 

Ψ6Μ5ΩΨ8-ΦΗΥ ) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια 

δικηγόρος  η κα Φανή Γκολέμη, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 32539, για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τμήμα 20ο) κατά τη 

δικάσιμο της 10ης Μαρτίου 2023, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση 

δικάσιμο, ότε και η εκδικάζεται η από 07.09.2021 με  Αριθμό Εισαγωγής: 

ΑΓ4798/2021 αγωγή του Αλέξανδρου Βλαβιανού του Κωνσταντίνου και της Ελένης 

κατά του Δήμου Αχαρνών, δια της οποίας ο ενάγων  αιτείται αποζημίωση ποσού 

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), νομιμοτόκως, ως χρηματική ικανοποίηση,  λόγω 

ηθικής βλάβης που προκλήθηκε συνεπεία του φερόμενου τραυματισμού του μετά  

από επίθεση αδέσποτου ζώου,  κατά τους ισχυρισμούς του, στις 06.01.2021 στην οδό 

Αμύντα  στους Θρακομακεδόνες Αττικής. 

Η αμοιβή της δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

των διακοσίων εξήντα οκτώ  (268,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24 %, 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων, Παράρτημα Ι, το 

οποίο  θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του 

Δήμου για το  οικονομικό έτος  2023.  

                              Η Προϊσταμένη                        Η Νομική Σύμβουλος  

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

                        Αχαρνές, 7 Μαρτίου 2023                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                         

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 224/07-03-2023 ( ΑΔΑ: 9ΛΡΙΩΨ8-Ν4Σ ) 

αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 »  

Έχοντας υπόψη:

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

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

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού

3) 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. 

15ο ΘΕΜΑ
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32 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α/19-1-2023 ) σχετικά με τη Συγκρότηση - Εκλογή και 

Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

4) 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 

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) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο 

οποίος να έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

1649/1986

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως 

Νομικής Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της 

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή 

του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

10)  Την υπ΄αριθμ.: 224/07-03-2023 ( ΑΔΑ: 9ΛΡΙΩΨ8-Ν4Σ ) απόφαση Δημάρχου, 

η οποία εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.  

11)  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.    

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

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

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Την λήψη απόφασης  για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 224/07-03-2023 ( ΑΔΑ: 

9ΛΡΙΩΨ8-Ν4Σ ) αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια 

δικηγόρος  η κα Παναγιώτα Φλεβοτόμου, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 42292, για 

να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις 

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση στις 14 Μαρτίου 2023,   

κατόπιν της  με ΓΑΚ/ΕΑΚ:23/6/2023 κλήσης , αλλά  και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή 

ματαίωση συζήτηση της  από 13/07/2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ:6036/775/2022 αίτησης των 

Γεωργίου  Αλευρά  του Αποστόλου και  Φωτίου Αλευρά  του Αποστόλου κατά του 

Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, δια το 

αναγκαστικώς απαλλοτριωθέν ακίνητο, με Κ.Α.:13.14.01 που βρίσκεται στην Π.Ε. 

«ΑΥΛΙΖΑ» του Δήμου Αχαρνών στο Ο.Τ. 14, η οποία συζητήθηκε την 25/10/2022 

και επί αυτής  εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. 6120/2022 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, 

δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση, διότι δεν προσκομίσθηκαν  

από τους αιτούντες πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών, κατασχέσεων, και 

διεκδικήσεων του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου σε σχέση με την απαλλοτριούμενη 

έκταση. 

Η αμοιβή της δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

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

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων, Παράρτημα Ι, το 

οποίο  θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  προϋπολογισμού του 

Δήμου για το  οικονομικό έτος  2023.  

                              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. 13673 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

     Αχαρνές,  1 Μαρτίου   2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με ΓΑΚ/ΕΑΚ:10432/7607/2022 κλήση-επανάληψη συζήτησης η οποία  

κοινοποιήθηκε  στις  22/02/2023 στο Δήμο Αχαρνών, για να παρασταθεί ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη  συνεδρίαση του 1ου Τμήματος στις 21 Μαρτίου 

2023  που θα συζητηθεί,  η από 06/07/2020 με ΓΑΚ/ΕΑΚ:4908/412/2020 αίτηση, που  

άσκησε η Χριστοδουλάκη Άννα του Γεωργίου και της Χρυσούλας  κατά του Δήμου 

Αχαρνών περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης 

δικαιούχου, δια το αναγκαστικώς απαλλοτριωθέν ακίνητο εκτάσεως 202,80 τ.μ. με 

Κ.Α.:12.29.11 που βρίσκεται στην Π.Ε. «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών στο Ο.Τ. 

2577 η οποία συζητήθηκε την 20/09/2022 (μετά από αναβολή στις 26/01/2021) και επί της 

ως άνω αίτησης εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. 5588/2022 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, 

δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση, διότι δεν προσκομίσθηκαν με 

επιμέλεια της αιτούσας τα αναφερόμενα στο σκεπτικό πιστοποιητικά του 
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Υποθηκοφυλακείου ή (και) του αντίστοιχου Κτηματολογικού Γραφείου καθώς και η 

αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσης βεβαίωση του αρμοδίου Δασαρχείου.

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

κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ/ΕΑΚ4908/412/2020 αίτησης, που  άσκησε η 

Χριστοδουλάκη Άννα κατά του Δήμου Αχαρνών.

3. Την υπ΄ αριθμ. 17/19-01-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας διορίσθηκε 

πληρεξούσια δικηγόρος η κυρία Φανή Γκολέμη για παράσταση και κατάθεση προτάσεων-

ανταίτησης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της  με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ:4908/412/2020 αίτησης της Χριστοδουλάκη Άννας περί καθορισμού 

προσωρινής τιμής μονάδος  αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου, με δικάσιμο την 

26/01/2021.

4. Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να 

έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986.

5. Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής 

Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται 

η εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και εν γένει ο 

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

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

Ι με  ελάχιστες   προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια.

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. 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  
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      Οικονομικό έτος  2023. 

12. Το υπ αριθμ. πρωτ.:22445/01-03-2023  Αίτημα της υπηρεσίας μας περί  έκδοσης 

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

 13. 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 προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών στις 21 Μαρτίου 2023  κατόπιν της με ΓΑΚ/ΕΑΚ10432/7607/2022 

κλήσης του αυτού δικαστηρίου για επανάληψη της συζήτησης  της από 06/07/2020 με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ:4908/412/2020 αίτησης της Χριστοδουλάκη Άννας του Γεωργίου κατά του Δήμου 

Αχαρνών,  περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης 

δικαιούχου, σε συνέχεια της  υπ΄ αριθμ. 5588/2022 απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου , το 

οποίο κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στις 20-09-2022, για τους 

αναφερόμενου σε αυτή λόγους, καθώς επίσης και για  να παραστεί σε κάθε άλλη συζήτηση 

της εν λόγω αίτησης,  που μπορεί να ορισθεί μετά από αναβολή ή ματαίωση. 

 2.Για την έγκριση αμοιβής  της πληρεξούσιας δικηγόρου   για  την ως άνω δικαστική 

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

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

δικηγόρων Παράρτημα Ι.

 Προτεινόμενη δικηγόρος: κα Φανή Γκολέμη

      Η Υπάλληλος                                        Η Προϊσταμένη                            Η Νομική 
Σύμβουλος Κ. Αλεξάνδρα Κ.Μπαρμπαρούση              Γεωργία Χ. Μπούσγου                        
Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                        
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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, 10 Μαρτίου  2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1.Την  από 15/07/2021 με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:4020/576/2022 αίτηση του Μαυρόπουλου 

Δημήτριου  του Κυριάκου ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Δήμου Αχαρνών περί 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για την εδαφική έκταση με Κ.Α.: 

12.29.05 που βρίσκεται στο Ο.Τ.: 2557 και εμβαδού 212,20 τ.μ. στην Π.Ε.: «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» με 

το ποσό των 234,82 € ανά τ.μ. γης και για όλα τα επικείμενα εντός αυτής  συνολικά με το 

ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (18.580,00 €) με ημερομηνία 

συζήτησης  της εν λόγω αιτήσεως  την  21-03-2023.

2.Την υπ΄ αριθμ.: 226/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, δια της οποίας 

ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης εξωδικαστικά   για την εν λόγω περιοχή  το ποσό των 154,24 

ευρώ το τ.μ.

17ο ΘΕΜΑ
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3.Το υπ΄αριθμ.23/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Π.Ε. 

Ανατολικής Αττικής, που καθορίζει την τιμή  αποζημίωσης εξωδικαστικά των επικειμένων 

για την εν λόγω περιοχή.

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

κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης.

5.Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να 

έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986.

6.Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής 

Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η 

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων 

και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

7.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

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

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

παραρτημάτων αυτού.

13.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.

14.Το υπ αριθμ. πρωτ.:26323/10-03-2023  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 ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών να  

παραστεί και να  καταθέσει προτάσεις – ανταίτηση για την εδαφική έκταση  στο ποσό 

των 154,24 € σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 226/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
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και για τα επικείμενα σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.23/2016 Πρακτικό της Επιτροπής 

Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, κατά τη συζήτηση  την  21-

03-2023,  αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση,  της  από 15/07/2021  

με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 4020/576/2022 αίτησης του Μαυρόπουλου Δημήτριου  του 

Κυριάκου  κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας 

αποζημίωσης για την εδαφική έκταση με Κ.Α.: 12.29.05 που βρίσκεται στο Ο.Τ.: 2557  

εμβαδού 212,20 τ.μ. στην Π.Ε. «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» με το ποσό των 234,82 € ανά τ.μ. γης 

και για όλα τα επικείμενα εντός της εδαφικής έκτασης, συνολικά  με το ποσό των δέκα 

οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (18.580,00 €)

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

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

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

         Προτεινόμενη  δικηγόρος: κα Φανή Κατάρα

   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
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 
Υπηρεσίας
Γραφείο Διοικητικής και 
Γραμματειακής Υποστήριξης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.:  213 2072450
Fax:   210 2464022

Προς:

    Αχαρνές, 09/03/2023

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
         κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της με αρ.ΕΜΠ.: 68/06-03-2023  απόφασης Δημάρχου για  

διορισμό και εξουσιοδότηση  πληρεξούσιας δικηγόρου για  κατάθεση 

μηνυτήριας αναφοράς κατά της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας 

με την επωνυμία «EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

και εν γένει κατά παντός υπευθύνου.  

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή για την έγκριση της με αρ. εμπιστευτικού πρωτ: 68/06-03-2023 

18ο ΘΕΜΑ
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απόφασης Δημάρχου  δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος  η 

κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32539 και 

εξουσιοδοτήθηκε   για την  κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατά της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 

εταιρείας με την επωνυμία «EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  και εν 

γένει κατά παντός υπευθύνου.

Σύμφωνα με  την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 "όταν 

δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος 

μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

οικονομικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής". 

Η απόφαση του Δημάρχου περί κατεπείγουσας κατάθεσης μηνυτήριας 

αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία κατετέθη 

την  09-03-2023 και έλαβε Α.Β.Μ.:Ε23-1526 , δικαιολογείται από την έντονη 

ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί, δεδομένου ότι η αναβολή της κατάθεσης 

της ως άνω μηνυτήριας αναφοράς θα προκαλούσε περαιτέρω διαρροές 

στοιχείων, με αποτέλεσμα να δυσχεραινόταν η αναζήτηση της αλήθειας, 

σχετικά με το είδος και τον αριθμό των τελεσθέντων εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει, λόγω 

του κατεπείγοντος, την απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, κ. Σπυρίδωνα 

Βρεττού του Ιωάννου - Αργυρίου, να κατατεθεί ενώπιον της αρμόδιας 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η από 09/03/2023 μηνυτήρια αναφορά 

του, ως Δημάρχου Αχαρνών, και για λογαριασμό του Δήμου, κατά:  1. Της 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROLOGIC 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROLOGIC 

Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αθηνών αριθμ. 9, 

με ΑΦΜ 800814974 και αριθμό ΓΕΜΗ 141891803000, όπως νόμιμα 
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εκπροσωπείται από το διαχειριστή αυτής, Βασίλειο Λαμπρακάκη του 

Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ και 2. Εν γένει κατά παντός κατά νόμον 

υπευθύνου και παντός έτερου εμπλεκομένου και ενεχομένου στην παρούσα 

υπόθεση προσώπου, για  την διερεύνηση της τυχόν τέλεσης των κάτωθι 

αναφερόμενων ποινικά πράξεων ήτοι:  Των αδικημάτων της πλαστογραφίας 

(216 ΠΚ) και της απάτης (386 ΠΚ), όπως τα εν λόγω αδικήματα προβλέπονται 

και τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα και τους Ποινικούς Νόμους, ως 

και για κάθε άλλη ποινικά κολάσιμη πράξη που πληρούται κατά νόμον.

Η  Οικονομική Επιτροπή,  δεδομένου ότι ο Δήμαρχος Αχαρνών, κ. Σπυρίδων 

Βρεττός, δεν μπόρεσε να προσέλθει στην αρμόδια Εισαγγελία 

Πλημμελειοδικών Αθηνών για να καταθέσει την προαναφερόμενη από 

09/03/2023 μηνυτήρια αναφορά, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών 

υποχρεώσεων, καλείται να εγκρίνει την εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα 

που έδωσε στην  πληρεξούσια και Αντίκλητο  Δικηγόρο κα Φανή Γκολέμη  

του Ιωάννη, δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 32539, κάτοικο Αχαρνών 

Αττικής, επί της οδού Αν. Μουστακάτου, αριθμ. 10, στην οποία έδωσε την 

ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αντ’ αυτού κατ’ εντολήν και δια 

λογαριασμό του προσέλθει στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 

και καταθέσει την από 09/3/2023 έγκλησή του. 

Επίσης δια της παρούσης, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την 

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου που έδωσε  προς την ανωτέρω Δικηγόρο να 

προσκομίσει έγγραφα, να αιτηθεί και λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της 

μηνυτήριας αναφοράς. Τέλος, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη 

διευθέτηση της ως άνω εντολής ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην 

εξουσιοδότηση αυτή. 

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την αμοιβή  της 

πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, οποία  ορίζεται 

στο ποσό των τετρακοσίων δέκα επτά (417,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος 

ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων 

Παράρτημα Ι, το οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α.: 00-6111 του υπό έγκριση  

προϋπολογισμού του Δήμου για το  οικονομικό έτος  2023, σε συνέχεια  του  
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υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 96110/04-10-2022 εγγράφου  του Αυτοτελούς Τμήματος 

Νομικής Υπηρεσίας  για πρόβλεψη της απαίτησης για αμοιβές  πληρεξούσιων 

δικηγόρων και του με αριθμό πρωτ.: 26254/10-03-2023 αιτήματος του εν λόγω 

Τμήματος για  έκδοση Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης ( Α.Α.Υ ).

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει σχετικά.

    Η Προϊσταμένη                                       Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και

Συντήρησης-Δημοτικών Κοιμητηρίων

Αναπαύσεως 1- Αχαρναί ΤΚ 13673

Τηλ.210-2477509

e.mail pkatsandri@acharnes.gr 

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

                                                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θ Ε Μ Α : ««Έγκριση της πληρωμής της δικαιούχου κ. Νίκα Κωνσταντίνας με το ποσό 
των 1499,16 €, που αφορά την προμήθεια χημικού υλικού, το οποίο θα πληρωθεί 
από τον ΚΑ 45-6633  με το αρ. Γ132 του Ν. 4412/2016 με την διαδικασία του 
εκτάκτου.

Κύριε  Πρόεδρε,

        παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, 
για την έγκριση της  πληρωμής της δικαιούχου κ. Νίκα Κωνσταντίνας με το ποσό των 
1499,16 € με το αρ. Γ132 του Ν. 4412/2016, που αφορά την προμήθεια χημικού 
υλικού (καυστικού υγρού) για την σωστή λειτουργία του χωνευτηρίου του νέου 
Κοιμητηρίου Αχαρνών.
  
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 

19ο ΘΕΜΑ
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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