
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Θέμα: «Α) Επικύρωση του με αριθμ.:46259/04-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών του αρθ. 1 του Π.Δ. 270/1981 και Β) Κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου για τη μεταστέγαση του Κ.Ε.Π. 0219 επί των οδών Μαραθώνος, Λέοντος Σοφού και Αρχαίου 
Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος) » 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Παρακαλούμε όπως φέρετε προς συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση το θέμα που αφορά την 
επικύρωση του με αριθμ.:46259/04-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του 
αρθ. 1 του Π.Δ. 270/1981. και την κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη 
μεταστέγαση του Κ.Ε.Π. 0219 επί των οδών Μαραθώνος, Λέοντος Σοφού και Αρχαίου Θεάτρου (πρώην 
Σαλαμίνος), σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.8 του Π.Δ. 270/1981 και το άρθρο 72, παρ.1Θ του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019.  
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. (Πρόγραμμα Καλικράτης / Οικ. Επιτροπή – Αρμοδιότητες ΦΕΚ 

87/Α/07-06-2010).  
2. Τις διατάξεις των  άρθρων 158 &194 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

(ΦΕΚ 114 /Α/08-06-2006). 
3. Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν.3130/2003(ΦΕΚ 76/ τ. Α / 28-3-2003). 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασίας κ.λ.π.» (ΦΕΚ 77/Α/ 30-03-1981). 
5. Την με αριθμ.:5/3136/28-1-2021 Αποφ. Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΩΘΦΦΩΨ8-ΠΡΒ) σύστασης Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασιών έτους 2021. 
6. Την με αριθμ.:32/10467/26-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΥ4ΩΨ8-Υ0Ι) Αποφ. Δ. Σ σύστασης Επιτροπής 

Εκτιμήσεων  2021 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομική 
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου -
Απαλλοτριώσεων  
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία 
Τηλ.: 213 2072 367 & 213 2072361 

 
Αχαρνές:16-11-2021 
Αριθ. Πρωτ. : 49176 
 
 
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
 

2ο ΘΕΜΑ 



7. Την με αριθμ. 87/15-7-2020 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΩΡ55ΩΨ8-Ρ1Σ) και την με αριθμ. 145/5-11-
2020 (ΑΔΑ:ΩΥΨΞΩΨ8-4ΞΝ) ορθή επανάληψή της σχετικά με την έγκριση μίσθωσης νέου 
ακινήτου. 

8. Την με αριθμ.:33/8-2-2021 (ΑΔΑ:695ΒΩΨ8-ΧΒΤ)Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης των όρων διακήρυξης 
μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του ΚΕΠ  0219 επί των οδών Μαραθώνος, Λέοντος 
Σοφού και Σαλαμίνος  

9. Την με Α.Π.: 8964/12-3-2021 Βεβαίωση πρόβλεψης πίστωσης  
10. Την με Α.Π.: 20525/7-6-2021 Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας  
11. Την με Α.Π.: 22274/741/17-6-2021 Απόφαση Δημάρχου κήρυξης άγονης της Δημοπρασίας και 

την επανάληψή της με τους ιδιους όρους. 
12. Την με Α.Π.: 23509/25-6-2021 Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας. 
13. Την με Α.Π.:29884/2-8-2021 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην 

επαναληπτική δημοπρασία και κατάθεσης δικαιολογητικών  
14. Την με Α.Π. 34735/7-9-2021 Πρόσκληση Μελών Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2021 
15. Την με Α.Π.: 36388/14-9-2021 Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου 
16. Το με Α.Π.: 41754/12-10-2021 έγγραφο κοινοποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης ακινήτου στον 

ιδιοκτήτη του οποίου το ακίνητο κρίθηκε κατάλληλο 
17. Την με Α.Π.:45166/1-11-2021 Πρόσκληση Μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και του 

μοναδικού ενδιαφερόμενου του οποίου το ακίνητο κρίθηκε κατάλληλο 
18. Το με Α.Π.:46259/4-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 

2070/1981, σύμφωνα με το οποίο, κατά τη διεξαχθείσα στις 04-11-2021 φανερή μειοδοτική 
δημοπρασία προσήλθε ο κ. Αϊβαζίδης Αλέξιος, με εξουσιοδότηση του κ. Γεωργόπουλου 
Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου, ιδιοκτήτη του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου, για το 
οποίο κατέθεσε προσφορά ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δημοπρασία, και το οποίο εν 
συνεχεία κρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή (άρθρο 5 παρ. 4 Π.Δ. 270/81) κατάλληλο να 
συμμετέχει στην δημοπρασία. 

19. Την διάρκεια της μίσθωσης, η οποία θα είναι τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης εφόσον 
κριθεί αναγκαίο για εννέα (9) χρόνια ακόμη με απόφαση Δ.Σ. 

20. Ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6232 του Προϋπολογισμού Εξόδων του τρέχοντος 
οικονομικού έτους, 

 
παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση: Α) Επικύρωσης του με αριθμ.:46259/04-11-2021 Πρακτικού 

της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του αριθ. 1 του Π.Δ. 270/1981. και Β) Κατακύρωσης ή μη της 
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη μεταστέγαση του Κ.Ε.Π. 0219 επί των οδών Μαραθώνος, 
Λέοντος Σοφού και Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος) στον μοναδικό μειοδότη, κ. Γεωργόπουλο 
Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου (δια του εξουσιοδοτημένου δικηγόρου του κ. Αλέξιου Αϊβαζίδη) που 
προσέφερε οίκημα αποτελούμενο από υπόγειο 85,34 τ.μ. και ισόγειο 164,68 τ.μ. με το ποσό των: 
1000€/μήνα 
 
 

Συν/νο: 1.Το με Α.Π: 46259 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 
2. Την με Α.Π.: 23509/25-6-2021 Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας  



3.Την με αριθμ.:33/8-2-2021 (ΑΔΑ:695ΒΩΨ8-ΧΒΤ) 
Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου 
3. Σχέδιο Απόφασης  
 
 

Ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Αγγελής Φίλιππος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Θέμα: «Α) Επικύρωση του με αριθμ.:46257/04-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών του αρθ. 1 του Π.Δ. 270/1981 και Β) Κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για 
τη στέγαση του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων 
«Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ)» με Κωδικό Ένταξης 
ΟΠΣ 5002323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», καθώς και την μεταστέγαση της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής » 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 
Παρακαλούμε όπως φέρετε προς συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση το θέμα που αφορά την επικύρωση του 

με αριθμ.:46257/04-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του αρθ. 1 του Π.Δ. 270/1981. 
και την κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Διευρυμένου Κέντρου 
Κοινότητας (Κεντρική Δομή) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Αχαρνών (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ)» με Κωδικό Ένταξης ΟΠΣ 5002323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
(Ε.Π.) «Αττική 2014-2020», καθώς και την μεταστέγαση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, σύμφωνα με το 
άρθρο 5, παρ.8 του Π.Δ. 270/1981 και το άρθρο 72, παρ.1Θ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019.  
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
21. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλικράτης/Οικ. Επιτροπή – Αρμοδιότητες ΦΕΚ 87/Τ.Α/07-

06-2010).  
22. Τις διατάξεις των άρθρων 158 &194 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114 

/Α/08-06-2006). 
23. Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν.3130/2003(ΦΕΚ 76/ Τ. Α / 28-3-2003). 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομική 
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων  
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία 
Τηλ.: 213 2072 367 & 213 2072361 

Αχαρνές: 19-11-2021 
Αρ. Πρωτ.: 50512 
 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
 

3ο ΘΕΜΑ 



24. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασίας κ.λ.π.» (ΦΕΚ 77/Τ.Α/ 30-03-1981). 

25. Την με αριθμ.:5/3136/28-1-2021 Αποφ. Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΩΘΦΦΩΨ8-ΠΡΒ) σύστασης Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών έτους 2021. 

26. Την με αριθμ.:32/10467/26-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΥ4ΩΨ8-Υ0Ι) Αποφ. Δ.Σ σύστασης Επιτροπής Εκτιμήσεων 
2021 

27. Τα με Α.Π.: 47/4-1-2021, 7273/1-3-2021, 10816/29-3-2021 έγγραφα της Διευθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής για την ανάγκη μίσθωσης κτηρίου. 

28.  Την με Α.Π.: 58294/27-9-2016 Αίτηση Χρηματοδότησης στο Ε.Π.Αττική 2014-2020 
29. Την με Α.Π.:3902/12-12-2016 Αποφαση Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Αχαρνών(Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά), με Κωδικό ΟΠΣ 5002323 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΦΑΦ7Λ7-9ΥΔ) 

30. Την με αρ.:1011/47777/6-11-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών Υλοποίησης με Ιδια Μέσα του 
Υποέργου «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά), της Πράξης 
«Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά), με Κωδικό ΟΠΣ(ΜΙΣ) 5002323 
(ΑΔΑ:ΨΚΕΔΩΨ8-4ΟΚ) 

31. Την με Α.Π.:3573/02-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής τροποποίησης της Πράξης «Διευρυμένο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών(Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά), με Κωδικό ΟΠΣ 5002323 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020» (ΑΔΑ:676Π7Λ7-Τ3Γ). 

32. Την με αρ.:1619/46299/26-11-2020 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών 1ης Τροποποίησης της Απόφασης με 
ίδια μέσα του Υποέργου «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά), της 
Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά), με Κωδικό ΟΠΣ(ΜΙΣ) 
5002323 (ΑΔΑ:ΩΓΚΦΩΨ8-ΖΦ7) 

33. Την με αριθμ: 72/10-6-2021Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ ΨΩ8ΟΩΨ8-9Ο2) σχετικά με την έγκριση μίσθωσης 
ακινήτου. 

34. Την Α-585/2-7-2021 ΑΑΥ με ΑΔΑ 67Δ4ΩΨ8-1Ξ9 
35. Την Α-586/2-7-2021 ΑΑΥ με ΑΔΑ ΨΔΡΟΩΨ8-ΖΒΟ 
36. Την με αριθμ.:339/16-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΗ8ΩΨ8-ΣΙΞ) Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης των όρων διακήρυξης 

μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή), στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και Παράρτημα 
Ρομά)» με Κωδικό Ένταξης ΟΠΣ 5002323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020, καθώς και 
για τη μεταστέγαση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 

37. Την με Α.Π.: 28557/23-7-2021 Περίληψη  Διακήρυξης Δημοπρασίας 
38. Τις με Α.Π.: 33447/30-8-2021, 35981/13-9-2021 (συμπληρωματική) και 40700/6-10-2021 

(συμπληρωματική), καθώς και τις με Α.Π.: 33448/30-8-2021, 35983/13-9-2021 (συμπληρωματική) και 
40698/6-10-2021 (συμπληρωματική) αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην δημοπρασία 
και κατάθεσης δικαιολογητικών των δύο συνιδιοκτητών ενός ενιαίου ακινήτου 

39. Την με Α.Π.: 42684/15-10-2021 Πρόσκληση Μελών Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2021 
40. Την με Α.Π.: 43292/20-10-2021 Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου 
41. Το με Α.Π.: 43757/22-10-2021 έγγραφο κοινοποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης ακινήτου στους 

συνιδιοκτήτες του εναίου ακινήτου που κρίθηκε κατάλληλο 
42. Την με Α.Π.:45165/1-11-2021 Πρόσκληση πρός τα Μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και 

τους ενδιαφερόμενους συνιδιοκτήτες του ενιαίου ακινήτου που κρίθηκε κατάλληλο 
43. Το με Α.Π.:46257/4-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 2070/1981, 

σύμφωνα με το οποίο, κατά τη διεξαχθείσα στις 04-11-2021 φανερή μειοδοτική δημοπρασία προσήλθαν 
οι: κ.κ. Σπαθής Αναστάσιος του Ευαγγέλου και Σπαθή Μαρία του Ευαγγέλου, συνιδιοκτήτες ενός ενιαίου 
ακινήτου, για το οποίο κατέθεσαν προσφορά ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δημοπρασία, και το οποίο 
εν συνεχεία κρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή (άρθρο 5 παρ. 4 Π.Δ. 270/81) κατάλληλο να συμμετέχει 
στην δημοπρασία. 



44. Την διάρκεια της μίσθωσης, η οποία θα είναι: 1) για τη στέγαση του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας 
(Κεντρική Δομή) με ημερομηνία λήξης, όπως του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, την 31/12/2023, 
με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για όσο χρονικό διάστημα παραταθεί το Πρόγραμμα και 2) για 
τη μεταστέγαση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης, όπως οι 
διατάξεις ορίζουν 

45. Ότι το ποσό για: 1. το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή) θα αντληθεί από τον ΚΑ 60-7341 
002 με ημερομηνία λήξης, τη λήξη του οικονομικού   αντικειμένου της Πράξης, ήτοι την 
31/12/2023,   και  2. για την  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής από τον ΚΑ 15-6232 001 
 

παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση: Α) Επικύρωσης του υπ΄αριθμ.: 46257/4-11-2021Πρακτικού φανερής 

μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγαστεί το Διευρυμένο Κέντρο 

Κοινότητας (Κεντρική Δομή), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών 

(Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ)», με Κωδικό Ένταξης ΟΠΣ 5002323 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», καθώς και 

την μεταστέγαση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Β) κατακύρωσης ή μη, της δημοπρασίας, στους 

μοναδικούς μειοδότες (συνιδιοκτήτες του ενιαίου ακινήτου) κ.κ. Σπαθή Αναστάσιο του Ευαγγέλου και Σπαθή 

Μαρία του Ευαγγέλου, ως ακολούθως:  

 
 Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
 
1) Μειοδότη τον κ. ΣΠΑΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για τα 2 καταστήματα ισογείου ιδιοκτησίας του και συγκεκριμένα για τα:  

 Ε2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 31,50 τ.μ.  και  
 Ε4 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 61,30 τ.μ. 

 με μηνιαίο μίσθωμα 600€( εξακόσια ευρώ) ΚΑΙ  
 

2) μειοδότρια την κ. ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ για τα 2 καταστήματα ισογείου ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα για τα  
 Ε1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 45,20 τ.μ. και  
 Ε3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 48,92 τ.μ. 

με μηνιαίο μίσθωμα  600€( εξακόσια ευρώ) 
 
 
 
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι, όπως και του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, έως και 31-12-2023, με 
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για όσο χρονικό διάστημα παραταθεί το πρόγραμμα  
 
 
 
 
Β) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 
 

1) Μειοδότη τον κ. ΣΠΑΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για τα : 
 Γ5 ΓΡΑΦΕΙΟ Β ΟΡΟΦΟΥ  45,20 τ.μ.  
 Γ6 ΓΡΑΦΕΙΟ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 48,50 τ.μ. 
 Γ7 ΓΡΑΦΕΙΟ Β ΟΡΟΦΟΥ 38,50 τ.μ. 
 Γ8 ΓΡΑΦΕΙΟ Β ΟΡΟΦΟΥ 51,40 τ.μ. 

 με μηνιαίο μίσθωμα 750€ (επτακόσια πενήντα ευρώ) ΚΑΙ  



 
2) μειοδότρια την κ. ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ για τα: 

 Γ1 ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΟΡΟΦΟΥ  45,20  τ.μ. 
 Γ2 ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 48,50 τ.μ. 
 Γ3 ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΟΡΟΦΟΥ 38,50 τ.μ. 
 Γ4 ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΟΡΟΦΟΥ 51,40 τ.μ. 

με μηνιαίο μίσθωμα 750€ (επτακόσια πενήντα ευρώ) 
 
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης όπως οι διατάξεις ορίζουν. 
 
 
 
 
 



Συν/να:  
1.Το με Α.Π: 46257/4-11-2021 Πρακτικό  
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 
2. Την με Α.Π.: 28557/23-7-2021 Περίληψη 
 Διακήρυξης Δημοπρασίας  
3.Την με αριθμ.: 339/16-7-2021 Α.Ο.Ε (ΑΔΑ 6ΚΗ8ΩΨ8-ΣΙΞ) 
 έγκρισης των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου 
3. Σχέδιο Απόφασης  
 

Ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
Αγγελής Φίλιππος 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης : Π. Ραμαντάνη                              Αχαρνές :  16/11/2021 
                              

           E I Σ Η Γ Η Σ Η 
 
                                                 Προς:Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                        κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό       
    
         
ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  
 

 

Με την παρούσα εισήγηση, σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του 

διαγωνισμού του έργου του θέματος , με το οποίο προτείνεται υπέρ της ορθής και  εύρυθμης 

δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» , η ακύρωση του διαγωνισμού  με Α/Α Συστήματος 

182082 του ΕΣΗΔΗΣ και η επαναδημοπράτηση του έργου σε νέα ημερομηνία αφού 

επιλυθεί το συστημικό λάθος που προέκυψε κατά την αποσφράγιση αυτού στις 15-11-2021.  

Προς τούτο, σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως αναπόσπαστο 

μέρος της εισήγησης και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής  Απόφασης.  

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τ.Υ.     Ο Αντιδήμαρχος  Τ.Υ. 
 
 
 
    Αναστάσιος Δαμάσκος      Νικόλαος  Δαμάσκος 
Ηλεκτρ./ Μηχ. Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ         
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη 
Τηλ: 2132072436                          Αχαρνές :  18/11/2021 
 
 
                                                Προς:       Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                      κ. Σπύρο Βρεττό 
 
        Κοιν:   Οικονομική Υπηρεσία  
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΥ 

ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Σ/Γ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  

 

Με την με αρ. 459/12-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

επικυρώθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΥ 

ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Σ/Γ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και έγινε κατακύρωση αυτού στην εταιρεία 

«ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΔΕ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 182203 κοινοποιήθηκε η 459/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος 

στον διαγωνισμό και ορίστηκε η προθεσμία των 10 ημερών για την άσκηση 

ένστασης (προδικαστικής προσφυγής) κατά αυτής βάσει του Ν.4782/2021. 

 Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε καμία ένσταση (προδικαστική 

προσφυγή). 

 Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 46254/04-11-2021 του Δήμου Αχαρνών 

προσκλήθηκε η εταιρεία «ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΔΕ» εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, να καταθέσει τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης του 

έργου. 
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Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 182203, η εταιρεία «ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΕΔΕ» κατέθεσε στις 11/11/2021 και ώρα 10:27:33 τα δικαιολογητικά σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF).  

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, σας 

διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού Ελέγχου 

των Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την 

έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή με την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.             Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 

 

 

 

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

    ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και  

            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ         
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Συντάκτης: Πολυτίμη Ραμαντάνη  
                                 Αχαρνές :  17/11/2021 
 
                                        Προς:  Τον Πρόεδρ της  Οικονομικής Επιτροπής 
                                      κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 
                                         Κοιν:  Οικονομική Υπηρεσία  
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ»  

Με την με αρ. 474/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  επικυρώθηκε το πρακτικό διαγωνισμού 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» και έγινε κατακύρωση αυτού 

στην εταιρεία «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που κατέθεσε κατά σειρά μειοδοσίας την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. 

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 

182131 κοινοποιήθηκε η 474/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλες τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό και ορίστηκε η προθεσμία των 10 ημερών για την 

άσκηση ένστασης (προδικαστικής προσφυγής) κατά αυτής βάσει του Ν.4782/2021. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε ένσταση (προδικαστική προσφυγή). 

Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 46439 / 05.11.2021 του Δήμου Αχαρνών προσκλήθηκε η εταιρεία 

«ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, να 

καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης του έργου. 

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 182131, η εταιρεία «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» κατέθεσε στις 15/11/2021 ώρα 15:34:45 

τα δικαιολογητικά σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF).   

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, σας διαβιβάζουμε αντίγραφα 

των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή με την λήψη 

σχετικής απόφασης. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.                                              Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 

         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                          Αχαρνές :  17/11/2021 
Τηλ. : 213 2072436 
                              

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

         
ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ 
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ»  
          

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου 

Αχαρνών έτους 2021 το οποίο εγκρίθηκε με την 60/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Για το έργο αυτό συντάχθηκε από το Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 139/2021 Μελέτη 

προϋπολογισμού 100.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 530/2021 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου. Για το οικονομικό έτος 2021, το 

διαθέσιμο ποσό είναι 100.000,00€ στον Κ.Α. 30-7333.022. Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας 

ορίζεται σε 12 μήνες. 

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

τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016. 

 Προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, απαιτείται εκ μέρους της 

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

συνημμένα ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τ.Υ. 
 
    Αναστάσιος Δαμάσκος 
 Ηλ./ Μηχ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης: Κ. Κασιμάτης 
Τηλ.: 210 2463171 
E-mail: kkasimatis@acharnes.gr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Προς: 
 
 

 
                       Αχαρνές,  11 Νοεμβρίου 2021 

 
 

 
 
 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ:   

1. Επικύρωση ή μη των με αριθμ. 32803/24.8.2021, 37712/22.9.2021, 39766/01.10.2021, 

43961/22.10.2021 πρακτικών αξιολόγησης.  

2. Αποδοχή ή μη της προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

3. Κατακύρωση της σύμβασης για την «Προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων» 

στην εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
7. Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Την με αριθμ. 50125/6-8-2020 απόφαση επιχορήγησης με τίτλο : «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, και όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
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τις υπ’ αριθμ. 63687/1.10.2020 και 68373/16.10.2020 αποφάσεις 1ης και 2ης τροποποίησης 
αντιστοίχως, ποσού 1.155.000,00 € για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων. 

9. Την με αριθ. 331/2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣΟΗΩΨ8-ΩΙΘ) με την οποία 
αποδέχτηκε την επιχορήγηση των 1.155.000,00€ απο το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε., 
σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 50125/06.10.2020 με ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων 
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η 
προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». 

10. Το υπ’ αριθμ. 13639/17.5.2021 αίτημα έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο 
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

11. Την με αριθμ. πρωτ. 58398/20.5.2021 (ΑΔΑ:68Ξ6ΟΡ1Κ-ΖΚ9) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο 
εμπόριο που έλαβε αριθμ. πρωτ. Δήμου Αχαρνών: 18022/21.5.2021. 

12. Το υπ’ αριθ. οικ. 9269/17.3.2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008290565 για την 
εκτέλεση της προμήθειας.  

13. Την με αρ. 09/2021 μελέτη ης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
14. Την με αρ. 331/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: A. Έγκριση διενέργειας 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια επτά (7) 
απορριμματοφόρων οχημάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.233.800,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.Β. Έγκριση της με αρ. 9/2021 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια επτά (7)απορριμματοφόρων οχημάτων, 
προϋπολογισμού 1.233.800,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Γ. Σύνταξη 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.» 

15. Το με αρ. πρωτ. 18492/25-05-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού προς τη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

16. την με αρ. πρωτ. 18492/25-05-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού προς τη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

17. Την με αρ. 654 και με αρ. πρωτ. 16901/14.5.2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με 
αρ. Α-444/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 9ΞΞ0ΩΨ8-Α3Θ), για τη διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 1.155.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 64-7132.001, του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, και την με αρ. 655 και με αρ. 
πρωτ. 16902/14.5.2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-445/2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 689ΚΩΨ8-61Χ), για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
78.800,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-7132.001, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2021. 

18. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008783656 2021-06-18, ποσού 1.155.000,00 €, σε 
βάρος του Κ.Α. 64-7132.001, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 
2021. 

19. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008783607 2021-06-18, ποσού 78.800,00 €, σε βάρος 
του Κ.Α. 20-7132.001, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. 

20. Την με αριθμ 27064/14.7.2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων 
οχημάτων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση την βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας, εκτιμώμενης αξίας ένα εκατομμύριο 
διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (1.233.800,00€) συμπεριλαμβανομένου 



του Φ.Π.Α., με ΑΔΑΜ: 21PROC008933920 2021-07-16 όπως επαναλήφθηκε στο ορθό με 
ΑΔΑΜ: 21PROC008945359 2021-07-20. 

21. Την Προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008933857 2021-07-16. 
22. Την με αρ. ENOTICES-ACHARNES 2021/S 137-364210 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της 

Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
23. Την με αριθμ. πρωτ. 27627/16.7.2021 Περίληψη Διακήρυξης. 
24. Το με ημερομηνία 17.7.2021 και αριθμ. 14419 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των 

Δημοπρασιών» που δημοσιεύθηκε η Περίληψη Διακήρυξης . 
25. Το με ημερομηνία 20.7.2021 και αριθμ. 12803 φύλλο της εφημερίδας «Γενική 

Δημοπρασιών» που δημοσιεύθηκε η Περίληψη Διακήρυξης . 
26. Το με ημερομηνία 19.7.2021 και αριθμ. 4532 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση» που 

δημοσιεύθηκε η Περίληψη Διακήρυξης . 
27. Το με ημερομηνία 24.7.2021 και αριθμ. 1217 φύλλο της εφημερίδας «Χ-Τύπος» που 

δημοσιεύθηκε η Περίληψη Διακήρυξης . 
28. Την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.acharnes.gr/ - Παλαιά Ιστοσελίδα – Προκηρύξεις  

Διακηρύξεις Διαγωνισμών  - Προκηρύξεις - Διακηρύξεις Οικονομικού Έτους 2021 - 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, που δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός. 

29. Τον  με αριθμ. πρωτ. 32295/18.8.2021 φάκελο προσφοράς της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., 
στον οποίο εμπεριέχετο  η με αριθμ. πρωτ. 2021/28476 και ημερομηνία έκδοσης 16.8.2021 
Εγγύηση με αριθ. 140000014631-1 ποσού 19.900,00 € που εξέδωσε η Παγκρήτια Τράπεζα. 

30. Το από 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:58 mail από kamatzetakis@acharnes.gr προς 
vzortikis@pancretabank.gr για επιβεβαίωση ότι η ανωτέρω εγγυητική επιστολή έχει εκδοθεί 
από την Παγκρήτια Τράπεζα. 

31. Το υπ’ αριθμ. 2021/31326/9.9.2021 έγγραφο της Παγκρήτιας Τράπεζας (το οποίο έλαβε αρ. 
πρωτ. Δήμου Αχαρνών : 35663/10.9.2021), με το οποίο  επιβεβαιώνει της έκδοση  της εν 
λόγω εγγυητικής επιστολής. 

32. Το με αριθμ. πρωτ. 32803/24.8.2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών που αφορά στην αποσφράγιση την κατατεθειμένης προσφοράς της  
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

33. Το με αριθμ. πρωτ. 37712/22.9.2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών που αφορά στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση της προσφοράς της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

34. Το με αριθμ. πρωτ. 39766/1.10.2021πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

35. Την από 04/10/2021 11:15:54 πρόσκληση μέσω της λειτουργίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ 
για την προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης 

36. Την από 12/10/2021 12:48:39 προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω της 
λειτουργίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ. 

37. Την με αριθμ. 42096/13.10.2021 υποβολή φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

38. Το με αριθμ. πρωτ. 43961/22.10.2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας 
και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών που αφορά στην εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 



ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

1. Την επικύρωση των με αριθμ. 32803/24.8.2021, 37712/22.9.2021, 39766/01.10.2021, 
43961/22.10.2021 πρακτικών αξιολόγησης.  

2. Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

3. Την κατακύρωση της σύμβασης για την «Προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων 
οχημάτων» στην εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής          Τα μέλη της Επιτροπής  

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             

                               

 

                                                                          
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Θέμα:  Α. Απόρριψη των προσφορών με αριθμούς συστήματος 245122, 244910, 244565 ως 
απαράδεκτων. 

Β. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49533/17.11.2021 Πρακτικού της Επιτροπή  Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών. 
 

 
Αξιότιμε κε Πρόεδρε 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017. 
5. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 

Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

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

7. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 
36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί 
ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων.  

8. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 
38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 
ΤΗΛ.: 213 2072 511 
E-MAIL: kmatzetakis@acharnes.gr 
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

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

 
 

                         
 

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
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ανάθεσης υπογραφής με εντολή του, στους 
Αντιδημάρχους. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 32638/24.8.2021 πρωτογενές 
αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής (ΑΔΑΜ: 
21REQ009102841 2021-08-24).  

10. Το υπ’ αριθμ. 34241/3.9.2021 τεκμηριωμένο 
αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής.  

11. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 1192/ 2021 
με αρ. πρωτ. 35645/10.9.2021 ( ΑΔΑ: ΨΚΨ0Ψ8-
ΧΧΑ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 
η οποία έλαβε α/α Α-724 καταχώρησης στο 
μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & 
Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των 
693.800,00€ από τον Κ.Α. 64-7326.003 
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 
2021.  

12. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 1193/2021 με 
αρ. πρωτ. 35646/10.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧΦΔΩΨ8-
ΞΔ3) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2021 
και 2022 ως πολυετής δαπάνη η οποία έλαβε α/α 
Α-725 καταχώρησης στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωμής του φορέα για το ποσό των 218.604,40 
€. Το ποσό των 218.604,40 € θα αντληθεί από τον 
Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2021 και 2022 ως πολυετής 
δαπάνη (5.000 από το οικονομικό έτος 2021 και 
213.604,40 € από το οικονομικό έτος 2022).  

13. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 
21REQ009191533 2021-09-13 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 
ΨΚΨ0Ψ8-ΧΧΑ. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 
21REQ009191533 2021-09-13 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 
ΨΧΦΔΩΨ8-ΞΔ3.  

14. Την υπ. Αριθ. 385/17.8.2021, ΑΔΑ: ΨΒΠ5ΩΨ8-Ζ0Δ 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές 
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 55/2021 μελέτης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

15. Την υπ. Αριθ. 387/17.8.2021, ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-
ΛΔΜ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης.  

16. Την με αριθ. 4/2021 (ΑΔΑ: 9ΦΦ3ΩΨ8-Γ86) πράξη 
της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της 



Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής.  

17. Την υπ' αριθ. 55/2021 μελέτη της Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

18. Την με αρ. 270/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω 
μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

19. Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/ 
6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της 
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

20. Την με αριθμ. πρωτ. 36402/14.9.2021 διακήρυξη 
(ΑΔΑΜ: 21PROC009221900 2021-09-17).  

21. Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009221793 
2021-09-17).  

22. Την με αριθ. πρωτ. 37140/ 17.9.2021 Περίληψη 
Διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΙΒΘΩΨ8-ΙΣ3). 

23. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην 
εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1225,  με 
ημερομηνία 25.9.2021.  

24. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην 
εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4573, με 
ημερομηνία  21.9.2021. 

25. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην 
εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. 
φύλλου 14364, με ημερομηνία 21.9.2021. 

26. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην 
εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. 
φύλλου 12848, με ημερομηνία 21.9.2021.  

27. Τις, με αριθμ. πρωτ. 41672/11.10.2021, 
διευκρινίσεις που δόθηκαν στους συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό. 

28. To με αριθμ. πρωτ. 49533/17.11.2021 Πρακτικό 
της Επιτροπή  Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών. 

 
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό η Επιτροπή, αφού συνεδρίασε την 17η Νοεμβρίου 2021  ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:30,  παρατήρησε τα εξής:  
 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής «σύστημα») και είχε λάβει ως συστημικό αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
139480. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 
20/10/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 26/10/2021 και 
ώρα 11:00 π.μ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε 
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «139480» και διαπίστωσε ότι αφενός ήταν χαρακτηρισμένος 



από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 
προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 

 

Α/Α Προμηθευτής Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

Αρ. πρωτ. κατάθεσης 
δικαιολογητικών 

1. URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14/10/2021 14:43:20  

2. ΚΟΝΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 19/10/2021 10:39:05  
3. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 19/10/2021 12:01:33  
4. KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 19/10/2021 17:16:44  

5. Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

20/10/2021 08:38:46 43728/21.10.2021 

6. ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε Ε 20/10/2021 11:38:57  
 

Η επιτροπή επισήμανε ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής 
που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν οι αντίστοιχοι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 
και οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό τους. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστημα αριθμούς ως εξής: 
 
 

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός προσφοράς 
1. URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 244565 
2. ΚΟΝΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 244910 
3. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 245122 
4. KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 242585 
5. Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 244519 
6. ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε Ε 245131 
 
Στη συνέχεια, και σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.α της διακήρυξης, η Επιτροπή εξέτασε αρχικά την 
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και 
διαπίστωσε ότι: 

 για τις προσφορές με αριθμούς συστήματος 245122, 244910, 244565 δεν κατατέθηκαν ούτε 
εντύπως ούτε στο σχετικό φάκελο οι απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής 

 για τις προσφορές με αριθμό συστήματος 242585 και 245131 κατατέθηκαν ηλεκτρονικώς 
εκδοθείσες εγγυήσεις από το ΤΜΕΔ.  

 για την προσφορά 244519 κατατέθηκε στο φάκελο και προσκομίστηκε με αρ. πρωτ: 
43728/21.10.2021 εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της τράπεζας ALPHA ΒΑΝΚ. 

 
Με βάση τα ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Α. Την απόρριψη των προσφορών με αριθμούς συστήματος 245122, 244910, 244565 ως 
απαράδεκτων. 



Β. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49533/17.11.2021 Πρακτικού της  Επιτροπή  Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 
 

 

Αχαρνές, 17 Νοεμβρίου 2021 

Για την Αναθέτουσα Υπηρεσία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 



 
 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Θέμα:  Α. Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET 
METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)». 
Β. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49612/17.11.2021  Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης. 
 

 

Αξιότιμε κε Πρόεδρε 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.  
7. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.  
8. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης 

υπογραφής με εντολή του, στους Αντιδημάρχους.  
9. Το με αριθμ. πρωτ. 10886/3.3.2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008354705 2021-
03-30).  

10. Το υπ’ αριθμ. 16620/11.5.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.  

11. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 657/2021 με αρ. πρωτ. 16906/14.5.2021 ( ΑΔΑ: 
ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-447 καταχώρησης στο μητρώο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 
ΤΗΛ.: 213 2072 511 
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr  
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

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

 
 

                         
 

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

10ο ΘΕΜΑ 



δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των 32.400,00 
€ από τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.  

12. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 656/2021 με αρ. πρωτ. 16905/14.5.2021 (ΑΔΑ: 
9Γ2ΡΩΨ8-Σ64) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-446 καταχώρησης στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των 
600.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 
2021 .  

13. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157850 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-
Γ26.  

14. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157752 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-
Σ64.  

15. Την με αριθμ. 10/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
16. Την υπ. Αριθ. 414/2021, ΑΔΑ: ΨΛΔΣΩΨ8-6Ε7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτης 
της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

17. Το υπ’ αριθμ. 19999/3.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων 
από το ελεύθερο εμπόριο. 

18.   Την με αρ. πρωτ. 99700/18.8.2021 (ΑΔΑ: 90Μ0ΟΡ1Κ-6ΡΞ) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο 
εμπόριο. 

19. Την υπ. Αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-ΛΔΜ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίνονται Α) η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, 
για την «Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων», συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και Β) η 
σύνταξη 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.  

20. Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

21. Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

22. Την με αριθμ. πρωτ. 40405/5.10.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009337007 2021-10-08.  
23. Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009336949 2021-10-08.  
24. Την με αριθ. πρωτ. 42026/ 13.10.2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΨ8-ΨΤ5). 
25. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1228,  

με ημερομηνία 16.10.2021.  
26. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4590, 

με ημερομηνία  14.10.2021. 
27. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. 

φύλλου 14481, με ημερομηνία 14.10.2021. 
28. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 

αρ. φύλλου 12865, με ημερομηνία 14.10.2021.  
29. το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139700 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-

2021 διακήρυξης, για την προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) 
μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων». 



30. Το υπ’ αριθμ. 49612/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016. 

 
Κατά το ανωτέρω Πρακτικό: 

«Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009337007) διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους εν λόγω διαγωνισμούς, 
παρατηρεί ότι ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής «σύστημα») και είχε λάβει ως συστημικό αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
139700, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 
08/11/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 12/11/2021 και 
ώρα 09:30 π.μ.. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε 
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «139700» και διαπίστωσε ότι αφενός ήταν χαρακτηρισμένος 
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 
προσφορά από την 

Α/Α Προμηθευτής Ημ/νία, ώρα υποβολής, 
αριθμός προσφοράς 

Αρ. πρωτ. κατάθεσης 
δικαιολογητικών 

1. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

08/11/2021 12:12:44 
(244142) 47070/9.11.2021 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής 
που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο 
υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική 
Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε 
λάβει από το σύστημα τον αριθμό συστήματος: 244142. 

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.α της διακήρυξης, η Επιτροπή εξέτασε 
αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 
και διαπίστωσε ότι για την προσφορά 244142  κατατέθηκε στο φάκελο και προσκομίστηκε στο 
πρωτόκολλο με αριθμό 47070/9.11.2021 η υπ΄αριθμ. 894/7019270 εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
της Εθνικής τράπεζας, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) όπως προβλέπεται από τη 
διακήρυξη, η οποία παραδόθηκε στην αναθέτουσα προς έλεγχο εγκυρότητας. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ως προς την αποσφράγιση του 
διαγωνισμού και τον έλεγχο των εγγυήσεων, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε 
και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα». 
 
Με βάση τα ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Α. Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)». 



Β. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49612/17.11.2021  Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης. 
 

 

Αχαρνές, 18 Νοεμβρίου 2021 

Για την Αναθέτουσα Υπηρεσία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ 

α.α. 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 



                                                                                                                                         

 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Θέμα:  Α. Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Β. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49602/17.11.2021  Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης. 
 

Αξιότιμε κε Πρόεδρε 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.  
7. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.  
8. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης 

υπογραφής με εντολή του, στους Αντιδημάρχους.  
9. Το με αριθμ. πρωτ. 10886/3.3.2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008354705 2021-
03-30).  

10. Το υπ’ αριθμ. 16620/11.5.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 
ΤΗΛ.: 213 2072 511 
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr  
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

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

 
 

                         
 

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

11ο ΘΕΜΑ 



11. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 657/2021 με αρ. πρωτ. 16906/14.5.2021 ( ΑΔΑ: 
ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-447 καταχώρησης στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των 32.400,00 
€ από τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.  

12. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 656/2021 με αρ. πρωτ. 16905/14.5.2021 (ΑΔΑ: 
9Γ2ΡΩΨ8-Σ64) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-446 καταχώρησης στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των 
600.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 
2021 .  

13. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157850 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-
Γ26.  

14. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157752 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-
Σ64.  

15. Την με αριθμ. 10/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
16. Την υπ. Αριθ. 414/2021, ΑΔΑ: ΨΛΔΣΩΨ8-6Ε7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτης 
της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

17. Το υπ’ αριθμ. 19999/3.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων 
από το ελεύθερο εμπόριο. 

18.   Την με αρ. πρωτ. 99700/18.8.2021 (ΑΔΑ: 90Μ0ΟΡ1Κ-6ΡΞ) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο 
εμπόριο. 

19. Την υπ. Αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-ΛΔΜ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίνονται Α) η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, 
για την «Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων», συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και Β) η 
σύνταξη 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.  

20. Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

21. Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

22. Την με αριθμ. πρωτ. 40405/5.10.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009337007 2021-10-08.  
23. Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009336949 2021-10-08.  
24. Την με αριθ. πρωτ. 42026/ 13.10.2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΨ8-ΨΤ5). 
25. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1228,  

με ημερομηνία 16.10.2021.  
26. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4590, 

με ημερομηνία  14.10.2021. 
27. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. 

φύλλου 14481, με ημερομηνία 14.10.2021. 
28. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 

αρ. φύλλου 12865, με ημερομηνία 14.10.2021.  
29. το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139611 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-

2021 διακήρυξης, για την προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ». 



30. Το υπ’ αριθμ. 496022/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016. 

 
Κατά το ανωτέρω Πρακτικό: 

«Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009337007) διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους εν λόγω διαγωνισμούς, 
παρατηρεί ότι ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής «σύστημα») και είχε λάβει ως συστημικό αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
139611, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 
08/11/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 12/11/2021 και 
ώρα 09:00 π.μ.. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε 
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «139611» και διαπίστωσε ότι αφενός ήταν χαρακτηρισμένος 
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 
προσφορά από την 
 

Α/Α Προμηθευτής Ημ/νία, ώρα uποβολής, 
αριθμός προσφοράς 

Αρ. πρωτ. κατάθεσης 
δικαιολογητικών 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 05/11/2021 15:43:04 (247517) 46641/8.11.2021 

 
 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής 
που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο 
υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική 
Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε 
λάβει από το σύστημα τον αριθμό συστήματος: 247517. 

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.α της διακήρυξης, η Επιτροπή εξέτασε 
αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 
και διαπίστωσε ότι για την προσφορά 247517 κατατέθηκε στο φάκελο και προσκομίστηκε με αρ. 
πρωτ. 46641/8.11.2021 η υπ. αριθμ. 140000014869-3 εγγυητική επιστολή συμμετοχής της 
Παγκρήτιας τράπεζας ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200 €) η οποία παραδόθηκε στην 
αναθέτουσα προς έλεγχο εγκυρότητας. Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή αφορά, όπως ρητώς 
αναγράφεται, στη συμμετοχή της εταιρίας και για το τμήμα του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 
139701. Η απαίτηση της διακήρυξης ήταν εγγύηση ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(3.600,00€) ανά τμήμα. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ως προς την αποσφράγιση του 
διαγωνισμού και τον έλεγχο των εγγυήσεων, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε 
και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα». 
 
Με βάση τα ανωτέρω, 



ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Α. Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Β. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49602/17.11.2021  Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης. 
 

 

Αχαρνές, 18 Νοεμβρίου 2021 

Για την Αναθέτουσα Υπηρεσία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ 

α.α. 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 



                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Θέμα:  Α. Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Β. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49606/17.11.2021  Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης. 
 

Αξιότιμε κε Πρόεδρε 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.  
7. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.  
8. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης 

υπογραφής με εντολή του, στους Αντιδημάρχους.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 
ΤΗΛ.: 213 2072 511 
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr  
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

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

 
 

                         
 

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

12ο ΘΕΜΑ 



9. Το με αριθμ. πρωτ. 10886/3.3.2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008354705 2021-
03-30).  

10. Το υπ’ αριθμ. 16620/11.5.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.  

11. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 657/2021 με αρ. πρωτ. 16906/14.5.2021 ( ΑΔΑ: 
ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-447 καταχώρησης στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των 32.400,00 
€ από τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.  

12. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 656/2021 με αρ. πρωτ. 16905/14.5.2021 (ΑΔΑ: 
9Γ2ΡΩΨ8-Σ64) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α-446 καταχώρησης στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το ποσό των 
600.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 
2021 .  

13. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157850 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-
Γ26.  

14. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157752 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-
Σ64.  

15. Την με αριθμ. 10/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
16. Την υπ. Αριθ. 414/2021, ΑΔΑ: ΨΛΔΣΩΨ8-6Ε7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτης 
της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

17. Το υπ’ αριθμ. 19999/3.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων 
από το ελεύθερο εμπόριο. 

18.   Την με αρ. πρωτ. 99700/18.8.2021 (ΑΔΑ: 90Μ0ΟΡ1Κ-6ΡΞ) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο 
εμπόριο. 

19. Την υπ. Αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-ΛΔΜ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίνονται Α) η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, 
για την «Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων», συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και Β) η 
σύνταξη 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.  

20. Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

21. Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

22. Την με αριθμ. πρωτ. 40405/5.10.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009337007 2021-10-08.  
23. Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009336949 2021-10-08.  
24. Την με αριθ. πρωτ. 42026/ 13.10.2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΨ8-ΨΤ5). 
25. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1228,  

με ημερομηνία 16.10.2021.  
26. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4590, 

με ημερομηνία  14.10.2021. 



27. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. 
φύλλου 14481, με ημερομηνία 14.10.2021. 

28. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 
αρ. φύλλου 12865, με ημερομηνία 14.10.2021.  

29.  Το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139701 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-
2021 διακήρυξης, για την προμήθεια «Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 
26τν» 

30. Το υπ’ αριθμ. 49606/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016. 

 
Κατά το ανωτέρω Πρακτικό: 

«Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009337007) διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους εν λόγω διαγωνισμούς, 
παρατηρεί ότι ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής «σύστημα») και είχε λάβει ως συστημικό αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
139701, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 
08/11/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 12/11/2021 και 
ώρα 10:00 π.μ.. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε 
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «139701» και διαπίστωσε ότι αφενός ήταν χαρακτηρισμένος 
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 
προσφορά από την 

Α/Α Προμηθευτής Ημ/νία, ώρα υποβολής, 
αριθμός προσφοράς 

Αρ. πρωτ. κατάθεσης 
δικαιολογητικών 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

05/11/2021 15:49:10 
(247518) 46641/8.11.2021 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής 
που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο 
υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική 
Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε 
λάβει από το σύστημα τον αριθμό συστήματος: 247518. 

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.α της διακήρυξης, η Επιτροπή εξέτασε 
αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 
και διαπίστωσε ότι για την προσφορά 247518 κατατέθηκε στο φάκελο και προσκομίστηκε με αρ. 
πρωτ. 46641/8.11.2021 η υπ. αριθμ. 140000014869-3 εγγυητική επιστολή συμμετοχής της 
Παγκρήτιας τράπεζας ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200 €) η οποία παραδόθηκε στην 
αναθέτουσα προς έλεγχο εγκυρότητας. Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή αφορά, όπως ρητώς 
αναγράφεται, στη συμμετοχή της εταιρίας και για το τμήμα του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 
139611. Η απαίτηση της διακήρυξης ήταν εγγύηση ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(3.600,00€) ανά τμήμα. 



Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ως προς την αποσφράγιση του 
διαγωνισμού και τον έλεγχο των εγγυήσεων, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε 
και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα». 
 
Με βάση τα ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Α. Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Β. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49606/17.11.2021  Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης. 
 

 

Αχαρνές, 18 Νοεμβρίου 2021 

Για την Αναθέτουσα Υπηρεσία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ 

α.α. 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 



 
 

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

 
 

 
             

                                 
        Προς:   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
                      κ.Σπύρο Βρεττό 
 
  

  

                                                                             
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής παιδικής χαράς 
στο 24ο  

                Νηπιαγωγείο Αχαρνών  και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης 

                  δωρεάς». 

 
             Kύριε Πρόεδρε, 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

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

4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197). 

2.Την πρόταση δωρεάς από  την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ  για την κατασκευή παιδικής χαράς  στον προαύλιο χώρο του  

διδακτηρίου του 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών επί των οδών Βλαχογιάννη 42 και Πλαταιών   στην Π.Ε 

«ΜΠΟΣΚΙΖΑ» του Δήμου Αχαρνών. 

παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης  και συγκεκριμένα: 

 H ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ με την από 16-11-

2021 επιστολή της  προς το Δήμο Αχαρνών  γνωστοποίησε την πρόθεσή της  να αναλάβει με ίδια 
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έξοδα  την κατασκευή παιδικής  χαράς στον προαύλιο χώρο του  διδακτηρίου του 24ου Νηπιαγωγείου 

Αχαρνών. 

           Στην ίδια επιστολή  αναφέρεται  ότι  οι οιεσδήποτε αμοιβές στους εργολήπτες -που θα 

επιλεγούν για το έργο- θα καταβληθούν από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.  Τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων 

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

προμνησθείσα εργασία θα  υπογραφεί σύμβαση δωρεάς με συγκεκριμένο κόστος προκειμένου να 

ληφθεί  απαλλαγή Φ.Π.Α 

 

 

                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ                                                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

       ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                               ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

                                 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                           

 

                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ 

                     

 

    

                                                                                                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                            ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

                                                                                                 ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

                                                                                            ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

 Η με από 16-11-2021 επιστολή της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

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

 
 

 
             

                                 
        Προς:   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
                      κ. Σπύρο Βρεττό 
 
  

  

                                                                             
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής και 
πιστοποίησης νέας  

                παιδικής χαράς στο προαύλιο του 28ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών  και εξουσιοδότηση 
Δημάρχου  

                 για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς». 

       

             Kύριε Πρόεδρε, 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

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

του Ν.   

4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197). 

2.Την πρόταση δωρεάς από  την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ για εργασίες κατασκευής και πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στο 

προαύλιο του 28ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών  επί της οδού Προύσης 1  στην Πολεοδομική Ενότητα 

«ΝΕΑΠΟΛΗ» του Δήμου Αχαρνών. 
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παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης  και συγκεκριμένα: 

 H ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ με την από 17-11-

2021 επιστολή της  προς το Δήμο Αχαρνών  γνωστοποίησε την πρόθεσή της  να αναλάβει με ίδια 

έξοδα τις εργασίες για  την κατασκευή  και πιστοποίηση νέας παιδικής  χαράς στον προαύλιο χώρο 

του  διδακτηρίου του 28ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

           Στην ίδια επιστολή  αναφέρεται  ότι  οι οιεσδήποτε αμοιβές στους εργολήπτες -που θα 

επιλεγούν για το έργο- θα καταβληθούν από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.  Τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων 

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

προμνησθείσα εργασία θα  υπογραφεί σύμβαση δωρεάς με συγκεκριμένο κόστος προκειμένου να 

ληφθεί  απαλλαγή Φ.Π.Α 

 

 

                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ                                                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

       ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                               ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

                                 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                           

 

                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ 

                     

 

    

                                                                                                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                            ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

                                                                                                 ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

                                                                                            ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

 Η με από 17-11-2021 επιστολή της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 



  

                                                                                

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        
                       Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 
Τηλ. :   2132072460,461,462 
e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 28 Σεπτεμβρίου  2021                      

 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

 
                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4555/2018 και ισχύουν  

3) Την υπ΄ αριθμ. 124/01-09-2019  απόφαση του Δ.Σ.   περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

4) Την  υπ΄αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως 

μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

5) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

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

παραρτημάτων αυτού. 

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

Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013 

8) Το με αριθ. πρωτ.: 28425/22-07-2021 έγγραφο του Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών 

Προσωπικού  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα: «Γνωμοδότηση περί ανάκλησης 

της με αριθ. 312/13753/04-3-2015 απόφασης Δημάρχου ( ΦΕΚ 262/Γ/27-3-2015 » με τα 

συνημμένα αυτού: 1. Την με αριθ. 15835/30-4-2020 Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου και 

2. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 38528/24-5-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Διεύθυνση 

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου με Θέμα: 

Διευκρινήσεις αναφορικά με την ανάκληση απόφασης  του Δημάρχου  Αχαρνών (  αριθ. πρωτ. 

Δήμου : 18449/25-05-2021 ) 3. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14728/26-11-2020 έγγραφο της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής –Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας- Διεύθυνση 

Διοίκησης με θέμα: Διευκρινήσεις αναφορικά με την ανάκληση απόφασης Δημάρχου Αχαρνών  

9)  Την  υπ΄αριθμ. πρωτ.: 28719/26-7-2021  απάντηση  της Νομικής Συμβούλου στο 

προαναφερθέν έγγραφο ,   την οποία  απευθύνει και στην Προϊσταμένη Γραμματειακής 

Υποστήριξης Νομικής Υπηρεσίας για τη υποβολή  εισηγήσεως αρμοδίως,   

παραθέτοντας  τους λόγους αδυναμίας της ιδίας για την σύνταξη γνωμοδότησης,  η   

οποία απάντηση  έχει ως εξής : « Λόγω του ιδιαίτερου φόρτου εργασίας, της συνεχούς 

ροής ερωτημάτων, γνωμοδοτήσεων στήριξης κ.λπ που απευθύνονται  στη Νομική 

Υπηρεσία, της σώρευσης όγκου εγγράφων λόγω πανδημίας καθώς και της ψηφιοποίησης 

του αρχείου της Νομικής Υπηρεσίας, που πραγματοποιείται σήμερα και απαιτεί ιδιαίτερο 

χρόνο, αφοσίωση και συνεργασία με την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο αυτό  δια του 

παρόντος σας ενημερώνω ότι θα γίνει εισήγηση από την Υπηρεσία μας προς την 

Οικονομική Επιτροπή αρμοδίως, προκειμένου για το εν λόγω ερώτημά σας να 

γνωμοδοτήσει έτερος εξωτερικός δικηγόρος συνεργαζόμενος με τον Δήμο». 

10) Την με   αριθμ., πρωτ. Δήμου : 15835/30-4-2020 προγενέστερη  γνωμοδότηση της Νομικής 

Συμβούλου κατόπιν του υπ΄αριθμ.: 10804/3-3-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών μετά των συνημμένων  αυτού  και του υπ΄αριθμ.:  11274/5-3-2020  εγγράφου του 

Γραφείου Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών στην οποία συμπερασματικά αναφέρει ότι : 

<< δεν είναι εφικτή η ανάκληση της με αριθ.312/13753/4-3-2015  απόφασης 

Δημάρχου περί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του αιτούντος στον Δήμο 

εριδόμενη στην υπ΄αριθμ.Α ΤΕΚ 35/2020 αθωωτική Απόφαση του Α΄ Τριμελούς  

Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών >>. 

11) Την με αριθμό Καταχώρησης ΑΚ777/17-6-2020  αίτηση  που κατέθεσε  ο Ηλίας 

Παρασκευάς του Γεωργίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  κατά του Δήμου 

Αχαρνών για την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας επί της με αριθ. πρωτ. 

3407/23-1-2020 αίτησης περί ακύρωσης  της υπ΄αριθμ..πρωτ.:312/13753/4-3-2015 

απόφασης Δημάρχου Αχαρνών ( ΦΕΚ 2625Γ/27-3-2015 )  και η οποία αίτηση  εκκρεμεί 

προς συζήτηση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών όπου  είχε αρχικά ορισθεί να συζητηθεί 

την 13 Νοεμβρίου 2020  και κατόπιν αναβολών  ορίσθηκε για  την 19 Νοεμβρίου 2021. 

12) Το από 17 Ιουνίου  2021 κατατεθέν  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπόμνημα του  

Δήμου  υπό  της πληρεξουσίας δικηγόρου του,  δυνάμει της 263/2020 αποφάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής  κας  Χριστίνας Κωτσόγιαννη, όπου προς  αντίκρουση των 

διαλαμβανομένων στην προαναφερθείσα  αίτηση  παρατίθεται όλο το ιστορικό της υπόθεσης 

και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η απόρριψη από το δικαστήριο της από 17-6-2020  και με 



Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΚ777/17-6-2020 αίτησης ακύρωσης του αντιδίκου του Δήμου στο 

σύνολό της. 

 

 

                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την λήψη απόφασης για  τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει  

νέα γνωμοδότηση κατόπιν του αιτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού,  όπως αυτό 

εκφράζεται στο υπ΄αριθμ.πρωτ.: 28425/22-7-2021  έγγραφό της  με θέμα : «Γνωμοδότηση 

περί  ανάκλησης της με αριθ. 312/13753/4-3-2015  απόφασης Δημάρχου ( ΦΕΚ 262/Γ/27-3-

2015 )» με τα συνυποβαλλόμενα δι΄αυτού  στοιχεία , καθώς και για την έγκριση της αμοιβής 

του πληρεξούσιου δικηγόρου  στο   ποσό των  διακοσίων σαράντα  ευρώ (   3 ώρες εργασίας  

Χ 80,00 ευρώ = 240,00 ευρώ ) πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ,  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων ( 

Παράρτημα Ι ). 

   Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος  

 

 

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

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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                       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, 17 Νοεμβρίου 2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                             ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4555/2018 και ισχύουν  

11) Την υπ΄ αριθμ. 124/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

12) Την  υπ΄ αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως 

μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού. 

14) Την  υπ’ αριθμ 6162/2020 Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών η οποία εξεδόθη επί της με 

ΓΑΚ: 2835 ΕΑΚ:  292/29-5-2020 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Β.Ε.Ο.Κ.-ΑΔΑΜ 

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » κατά του Δήμου Αχαρνών,  η οποία καθορίζει  

προσωρινή τιμή μονάδος  το ποσό των 330,00 ευρώ το τ.μ.  για αποζημίωση λόγω 

απαλλοτρίωσης της επίδικης ιδιοκτησίας συνολικής επιφανείας  600,57 τ.μ,  η οποία  βρίσκεται 

στο Ο.Τ. 673 στην Π.Ε. « ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α΄» του Δήμου Αχαρνών με Κ.Α. 203301 και  

επίσης   αναγνωρίζει την αιτούσα δικαιούχο της αποζημίωσης  που καθορίστηκε προσωρινά. Η 

προαναφερθείσα  απόφαση  δημοσιεύτηκε την 10η Νοεμβρίου 2020 και γνωστοποιήθηκε  στο 

Δήμο δια του από  15-11-2021 ηλεκτρονικού ενημερωτικού σημειώματος της πληρεξούσιας 

16ο ΘΕΜΑ 



δικηγόρου του Δήμου δυνάμει της υπ΄ αριθμ.: 178/24-7-2020 αποφάσεως της Οικονομικής 

Επιτροπής κας Αικατερίνης Κατσανδρή, η οποία  στο από 16-11-2021 νεώτερο σημείωμά της, 

συνιστά την κατάθεση αίτησης του Δήμου οριστικού προσδιορισμού ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών  έως την 10η Δεκεμβρίου 2021. 

7)  Την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών,  

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

νεώτερη απόφαση και ισχύει, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε ο προσδιορισμός 

συμβιβαστικής ( εξωδικαστικής )  τιμής αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εκτάσεων  για 

την Π.Ε  « ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  Α΄»  στο ποσό των 200 ευρώ το τ.μ.  

8)    Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για την κατάθεση αίτησης ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου  

          Αθηνών  εκ μέρους του Δήμου και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για τον καθορισμό 

οριστικής  

       τιμής σύμφωνα με το ποσό που ορίζεται στην  υπ΄αριθμ : 405/2008  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

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

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

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

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

υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

11) Την υπ αρίθμ.:  178/24-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Αικατερίνη Κατσανδρή για την 

εκπροσώπηση του Δήμου  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά την 

συζήτηση  της με ΓΑΚ- ΕΑΚ : 2835- 292/29-5-2020 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία « ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Β.Ε.Ο.Κ.-ΑΔΑΜ 

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » περί  αναγνώρισης  δικαιούχου και καθορισμό 

προσωρινής τιμής.   

 

                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
   Την λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών τη σύνταξη και κατάθεση αίτησης οριστικής τιμής στο ποσό των 207,00 

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

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



52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει,  κατά :  1) της  ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία « ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Β.Ε.Ο.Κ.-ΑΔΑΜ 

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  και 2) της υπ’ αριθμ 6162/2020 Αποφάσεως 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία  καθορίζει ως  προσωρινή τιμή μονάδος το ποσό των 

τριακοσίων τριάντα  (330,00) ευρώ τ/μ, για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

ιδιοκτησίας της προαναφερθείσας εταιρείας  στην Π.Ε « ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  Α΄» καθώς 

επίσης  και για  την κατάθεση προτάσεων μετά παραστάσεως κατά την εκδίκαση της 

υπόθεσης όταν και όπου ορισθεί, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο   

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με 

τα   ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, είναι το ποσό των                             

τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ  

      Προτεινόμενος δικηγόρος: κα Αικατερίνη Κατσανδρή 
 

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

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                       Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460,461,462 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 10 Νοεμβρίου 2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

3) Την υπ΄ αριθμ. 124/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

4) Την  υπ΄ αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού. 

8) Την από 19-03-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 2574/2021 και Ειδικό Αριθμό  

Κατάθεσης : 322/2021 αίτηση  ενώπιον  του Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών των α) 

17ο ΘΕΜΑ 



Σταματίου Λιβέρη  του Διονυσίου και β) Άννας συζ. Νικολάου Στέκα, το γένος 

Διονυσίου  και Καλλιόπης Λιβέρη    περί καθορισμού  οριστικής  τιμής μονάδος για 

αποζημίωση  των δύο αιτούντων οι οποίοι αναγνωρίσθηκαν συνδικαιούχοι δυνάμει της 

υπ΄αριθμ.: 95/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για εδαφική 

έκταση   επιφανείας 465,18 τ.μ., η οποία κηρύχθηκε αναγκαστικά απαλλοτριωτέα και η 

οποία βρίσκεται  στο Ο.Τ. Γ1478 της  Π.Ε  « ΛΑΘΕΑ Α΄» του  Δήμου Αχαρνών με Κ.Α 

28.01.57 . στο ποσό των οκτακοσίων ( 800,00) ευρώ το τ.μ.  με ορισθείσα ημερομηνία 

δικασίμου την 14 Δεκεμβρίου 2021 καθώς επίσης αιτούνται   και για την επιβολή εις 

βάρος του αντιδίκου Δήμου της  εν γένει δικαστικής δαπάνης  

9)  Την υπ αριθμ. 405/03-6-2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών 

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

απόφαση και ισχύει., σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η εξωδικαστική τιμή μονάδος 

α) για την απευθείας αγορά  εδαφικής έκτασης λόγω απαλλοτρίωσης και β) για την 

προσκύρωση εδαφικού τμήματος για την Πολεοδομική ενότητα « ΛΑΘΕΑ Α΄» στο 

ποσό των 207,00 ευρώ τ.μ. 

10) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για τον χειρισμό της εν λόγω  δικαστικής  

υποθέσεως 

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 

Δήμου Αχαρνών ενώπιον  του Τριμελούς   Εφετείου  Αθηνών μετά παραστάσεως,  κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο την 14 Δεκεμβρίου  2021 της από 19-03-2021 με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: 2574/2021 και Ειδικό Αριθμό  Κατάθεσης : 322/2021 αίτησης  των α) 

Σταματίου Λιβέρη  του Διονυσίου και β) Άννας συζ. Νικολάου Στέκα το γένος Διονυσίου  

και Καλλιόπης Λιβέρη, περί καθορισμού  οριστικής  τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 465,18 τ.μ., η οποία 

κηρύχθηκε αναγκαστικά απαλλοτριωτέα και η οποία βρίσκεται  στο Ο.Τ. Γ1478 της  Π.Ε  « 

ΛΑΘΕΑ Α΄» του  Δήμου Αχαρνών με Κ.Α 28.01.57,   αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  

ματαίωση  δικάσιμο, καθώς επίσης και για την κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο 

ποσό των 207,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 405/03-6-2008 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε 

με την υπ΄αριθμ.: 52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει.   

Η αμοιβή του  πληρεξούσιου  δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με 

τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, είναι το ποσό των 



τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00 )  ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ  

   Προτεινόμενος  δικηγόρος: Αικατερίνη Κατσανδρή 
 
 
       Η Προϊσταμένη                                   Η Νομική Σύμβουλος 

                                        
          Γεωργία Χ. Μπούσγου                           Δήμητρα Ε. Καψιώτη  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        
                       Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 
Τηλ. :   2132072460,461,462 
e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                  Αχαρνές, 11 Νοεμβρίου   2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                        

                                                             ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4555/2018 και ισχύουν  

3) Την υπ΄ αριθμ. 124/37358/01-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

4) Την  υπ΄ αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως 

μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού. 

8) Την υπ΄αριθμ. 1226/2020 απόφαση Δημάρχου  δυνάμει της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια 

δικηγόρος  

       του Δήμου η κα  Φανή  Γκολέμη   για τη σύνταξη και την κατάθεση αίτησης ενώπιον του 

Εφετείου   

18ο ΘΕΜΑ 



      Αθηνών κατά της Αικατερίνης Ντούρου του Σπυρίδωνος, για καθορισμό οριστικής τιμής 

μονάδος για   

      αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης, η οποία  εγκρίθηκε δια της 223/2020 αποφάσεως της 

Οικονομικής  

      Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010. 

9) Την  από 29/9/2020 αίτηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά 

της Αικατερίνης Ντούρου του Σπυρίδωνος με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7263/2020 και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 634/2020 με ημερομηνία δικασίμου την 11/5/2021.   

10) Την  υπ' αριθμ. 3194/2021 απόφαση   του Εφετείου Αθηνών, η οποία κήρυξε 

απαράδεκτη τη συζήτηση της εν λόγω υποθέσεως , την οποία  απόφαση γνωστοποίησε 

στο Δήμο δια του από  19-7-2021 ηλεκτρονικού  σημειώματός της η   πληρεξούσια 

δικηγόρος του Δήμου κα Φανή Γκολέμη,  εκφράζοντας επίσης και  την άποψή της  ότι 

το δικαστήριο  εσφαλμένως έκρινε ότι: α) η βεβαίωση του άρθρου 15 § 4 του ν. 

2882/2001 για την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου φέρει ημερομηνία 01.02.2019 

β) η βεβαίωση του άρθρου 26 § 4 περί μη προβολής των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

φέρει ημερομηνία 07.02.2019 ∙ και γ) τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και 

διεκδικήσεων από το Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών φέρουν ημερομηνία 06.12.2017 και 

16.01.2019 και όχι πρόσφατα, παρά το γεγονός ότι έχει τηρηθεί η προδικασία του 

άρθρου 17 του ΚΑΑΑ, όπως άλλωστε βεβαιώθηκε και στην απόφαση του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών περί του προσωρινού  προσδιορισμού, ώστε δεν είναι απαραίτητο τα 

στοιχεία της προδικασίας να προσκομίζονται εκ νέου κατά τη διαδικασία 

προσδιορισμού της οριστικής αποζημίωσης. Επίσης η δικηγόρος στο εν λόγω σημείωμα 

εισηγείται ότι  θα πρέπει να κατατεθεί κλήση για επαναφορά προς συζήτηση της από 

29.09.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 7263/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 

634/2020 αίτησης του Δήμου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος για την υπόθεση 

της Αικατερίνης Ντούρου. 

11) Την αναγκαιότητα διορισμού πληρεξούσιου  δικηγόρου προκειμένου να  καταθέσει 

κλήση στο αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να επανέλθει προς συζήτηση η  από 

29.09.2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 7263/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 

634/2020 αίτηση του Δήμου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση 

λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης επιφανείας 86,64 τ.μ.  στο Ο.Τ. Γ1973 με Κ.Α 

29.12.27 στην Π.Ε. « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄»   

                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 



Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό της κας Φανής Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρου 

Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.:  32539 για την εκπροσώπηση  του Δήμου και  την κατάθεση 

ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κλήσης προς επαναφορά για  συζήτηση  της από 29.09.2020 

με Γενικό Αριθμό  Κατάθεσης: 7263/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 634/2020 αίτησης 

του Δήμου Αχαρνών κατά της Αικατερίνης Ντούρου του Σπυρίδωνος  περί καθορισμού 

οριστικής τιμής μονάδος, για αποζημίωση  λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας 

της,  επιφανείας 86,64 τ.μ.  στο Ο.Τ. Γ1973 με Κ.Α 29.12.27  στην Π.Ε «ΧΑΡΑΥΓΗ Β»,  

κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμ. 3194/2021 αποφάσεως  του Εφετείου Αθηνών  

Η αμοιβή της  πληρεξουσίας  δικηγόρου  για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, σύμφωνα  

τον  Κώδικα Δικηγόρων και την από 18-11-2021 προσφορά της είναι   το ποσό των  εκατό  

(100,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% . 

                 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, 5 Νοεμβρίου  2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4555/2018 και ισχύουν  

3) Την υπ΄ αριθμ. 124/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

4) Την  υπ΄ αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως 

μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού. 

6) Την από 10-9-2021  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:85894/2021  και Αριθμό Κατάθεσης 

Δικογράφου: 115/2021 Κλήση του Γεωργίου Τσαταλιού του Μιχαήλ  ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών  προς τον Δήμο Αχαρνών  για επανάληψη συζήτησης της με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης:74420/2013 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 377/2013 αίτησής του  για 

την 17-12-2021 κατόπιν διαταγής της εκδοθείσης υπ΄αριθμ. 352/2014 αποφάσεως του ιδίου 

δικαστηρίου για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, δια της οποίας αιτείται  την  αναγνώρισή   

του ως δικαιούχου και τον  καθορισμό προσωρινής τιμής για  αποζημίωση   εδαφικής έκτασης 

εμβαδού 401,40 τ.μ ( με στοιχεία 21-22-23-24-21) κείμενη  στη θέση ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ του Δήμου 

Αχαρνών,  η οποία απαλλοτριώθηκε δυνάμει της υπ΄αριθμ.: 1/2011 πράξης αναλογισμού λόγω 

ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κειμένων στα Ο.Τ 445και 454 της προαναφερθείσας περιοχής  και  

κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ.: 44832/3-3-2012 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.  

19ο ΘΕΜΑ 



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

της αναφερόμενης ανωτέρω αιτήσεως ( στοιχ. 6 ) 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων 

και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

                                                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου   Αθηνών μετά παραστάσεως και για την 

κατάθεση προτάσεων κατά την ορισθείσα δικάσιμο την 17 Δεκεμβρίου 2021, ότε συζητείται η από 

26-4-2013  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:74420/2013 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 

377/2013 αίτηση του Γεωργίου Τσαταλιού του Μιχαήλ περί  αναγνώρισής  του ως δικαιούχου  

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας  εδαφικής έκτασης εμβαδού 401,40 τ.μ  με στοιχεία 21-22-23-24-21,  

κειμένης   στη θέση ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ του Δήμου Αχαρνών, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  

ματαίωση  δικάσιμο . 

Η αμοιβή του  πληρεξούσιου  δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, είναι το ποσό των εκατόν ενενήντα 

δύο  (192,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ  

   Προτεινόμενη δικηγόρος:  κα Φανή Πουραϊμη  
 
 

 

                                        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, 8 Νοεμβρίου 2021                         

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

15) 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 

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 

και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν  

17) Την υπ΄ αριθμ. 124/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

18) Την  υπ΄ αριθμ. 2256/38335/09-09-2019  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

19) 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 

20) 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  

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

παραρτημάτων αυτού. 

22) Την από 1-112021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8397/2021 και Αριθμό Κατάθεσης 

Δικογράφου: 870/2021 αίτηση των α) Αθανασίου Κατσανδρή του Θεοφάνη, β) 

20ο ΘΕΜΑ 



Δημητρίου Κατσανδρή του Θεοφάνη και γ) Νικολάου Κατσανδρή του Θεοφάνη 

ενώπιον  του Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών για αναγνώριση δικαιούχων και καθορισμό 

οριστικής  τιμής μονάδος στο ποσό των οκτακοσίων ( 800,00) ευρώ το τ./μ. για 

αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής 

επιφανείας 1.373,60 τ.μ με Κ.Α 38.23.003 στην ΠΕ  « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του 

Δήμου Αχαρνών με ορισθείσα ημερομηνία δικασίμου την 14 Δεκεμβρίου 2021 καθώς 

επίσης  και για την επιβολή εις βάρος του αντιδίκου Δήμου της  εν γένει δικαστικής 

δαπάνης και του   καθορισμού  της αμοιβής της πληρεξουσίας δικηγόρου των επί του 

ποσού της αποζημιώσεως πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η ως άνω αίτηση 

κατατέθηκε μετά την παραίτηση των αιτούντων από την  από 1-7-2021 προγενέστερη  

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 5146/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 

487/2021 αίτησή των  για αναγνώριση δικαιούχων και καθορισμό προσωρινής τιμής 

ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών της οποίας είχε ορισθεί δικάσιμος η 19-10-

2021. 

9) Την υπ΄ αριθμ.: 97/19-6-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού 

εξωδικαστικής τιμής μονάδος α) για την απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης λόγω 

απαλλοτρίωσης και β) για την προσκύρωση εδαφικού Τμήματος για την Π.Ε «Μ. 

ΣΧΟΙΝΑ Α΄ » στο ποσό των 200, 00 ευρώ τ./μ. 

10) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για τον χειρισμό της εν λόγω  δικαστικής  

υποθέσεως.  

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 

Δήμου Αχαρνών ενώπιον  του Τριμελούς   Εφετείου  Αθηνών μετά παραστάσεως,  κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο της από 01/11/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8397/2021 και 

Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 870/2021 αίτησης των: α) Αθανάσιου Κατσανδρή του 

Θεοφάνη, β) Δημητρίου Κατσανδρή του Θεοφάνη και γ) Νικολάου Κατσανδρή του 

Θεοφάνη για αναγνώριση δικαιούχων και καθορισμό οριστικής  τιμής μονάδος, για 

αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης συνολικής επιφανείας 

1.373,60 τ.μ στην ΠΕ «ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών,  την 14 Δεκεμβρίου  

2021, αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  δικάσιμο, καθώς επίσης και για την 

κατάθεση προτάσεων και ανταίτησης στο ποσό των 200,00 ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 97/19-6-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Η αμοιβή του  πληρεξούσιου  δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με 

τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι, είναι το ποσό των 



τετρακοσίων είκοσι επτά  (427,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ  

   Προτεινόμενος  δικηγόρος: κα Ντάλλα Βασιλική  
 
 
       Η Προϊσταμένη                                   Η Νομική Σύμβουλος 

                                        
          Γεωργία Χ. Μπούσγου                           Δήμητρα Ε. Καψιώτη  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                              ΑΧΑΡΝΕΣ: 19/11/2021 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:……783……… 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Ι.Δ.) 
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Ε Ι ΣΗ Γ Η ΣΗ 
 
Θέμα: Ψήφιση Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Πρόγραμμα Δράσης έτους 
2021 του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (Δ.Η.Κ.Ε.Α.). 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
  

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην ερχόμενη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί ώστε να ληφθεί απόφαση, για την ψήφιση της Α’ 

Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αχαρνών», οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του 

Κ.Δ.Κ., η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο 

προϋπολογισμό  εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη 

δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

αλλά και το άρθρο 10 παράγραφος 14 του Ν. 4071/12, ΦΕΚ 85Α/11-4-12, η 

κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική 

21ο ΘΕΜΑ 



απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 

O προϋπολογισμός έτους 2021 καθώς και η Α’ Αναμόρφωση συντάχθηκε επί τη 

βάσει του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 

του νόμου 4071/2012, και αποτελεί εισηγητική έκθεση προς την Οικονομική 

Επιτροπή, με την οποία τεκμαίρονται τα έσοδα και έξοδα της επιχείρηση, 

προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, ως ορίζει ο ως 

άνω νόμος. 

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το 

ημερολογιακό έτος. 

Για τη σύνταξη και ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έχει ληφθεί υπ’ όψιν, η 

χρηματοδότηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 

3463/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 4071/2012 που 

ανέρχεται στο ποσόν των 1.050.000,00 € που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 

του Δήμου για τη χρηματοδότηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης του έτους 2021 (ΚΑ 00-6738). 

Για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί του γενικού 

λογιστικού σχεδίου. 

Εάν δεν εγκριθεί o προϋπολογισμός της επιχείρησης, από την Οικονομική 

Επιτροπή τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε 

να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να 

προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και 

συνέπειες.  

Το παρόν πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινωφελής Επιχείρησης Αχαρνών και πήρε τον αριθμό απόφασης 68/01-11-2021. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 που αφορά την χρηματοδότηση των Δημοτικών 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων ορίζονται τα κατωτέρω:  
«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις 
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση 
διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες 
και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν 
τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της. 
Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α. 
και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, 
αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ τους. 
2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από 
την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης, ούτε 
να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α.. 
3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, 
με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους 
αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική 
απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία 
που περιέχει το πρόγραμμα δράσης αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της 



χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.» 
Σε ενέργεια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 259 του Ν. 3463 ο τότε ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
προχώρησε στην έκδοση της αριθ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β’), 
με την οποία προσδιορίστηκε το «Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς 
δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. 
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  1  τ η ς  α π ό φ α σ η ς :  
« Το πρόγραµµα δράσης δηµοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης περιλαµβάνει τα 
εξής: 
1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα 
παρέχει η επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανοµή αυτών µέσα στην διετή περίοδο και 
αιτιολόγηση της σύνδεσής τους µε τις αρµοδιότητες του ΟΤΑ που τη συνέστησε. 
2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισµοί 
επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων) 
3. Υπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριµένες 
δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). 
4. Με βάση την κοστολόγηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τον υπολογισµό των εσόδων 
της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, καθορίζεται το ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον 
δήµο ή την κοινότητα για την διετή περίοδο. 
5. Περιγραφή του διετούς ταμειακού προγράμματος (χρηµατικές εισροές και εκροές και η 
χρηματοδότηση από τον ΟΤΑ) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης 
σε ετήσια βάση, ανάλογα µε την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρεχομένων υπηρεσιών 
της επιχείρησης. 
6. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης, των οργάνων 
παρακολούθησης αυτού και της εκτέλεσης της σύµβασης που συνάπτεται µε τον  δήµο ή την 
κοινότητα.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το παρόν πρόγραμμα   συντάχθηκε επί τη βάσει του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 Όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4071/2012, και αποτελεί εισηγητική 
έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο , με την οποία τεκμαίρονται τα έσοδα και έξοδα της 
επιχείρηση, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, ως ορίζει ο  
ως άνω νόμος. 
 Για την σύνταξη του προγράμματος δράσης της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη ή  
συνεξετάζονται επίσης: 
 Οι λοιπές κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 
 Οι κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής στα συναφή με τον καταστατικό σκοπό της  
 Κοινωφελούς Επιχείρησης πεδία δραστηριότητας. 
 . 
 Τα πάσης φύσης στοιχεία που αφορούν σε τοπικά χαρακτηριστικά (δημογραφικά και  
 χωροταξικά δεδομένα), δημοσιευμένα άρθρα, στατιστικές και μετρήσεις με αντικείμενο 

που άπτεται των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης και  
 Τα οικονομικά δεδομένα και οι δυνατότητες του Δήμου σε συνάρτηση και με τη 



γενικότερη οικονομική συγκυρία  
 
 
 



Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

Η  «Δημοτική   Κοινωφελής   Επιχείρηση   Αχαρνών»  (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), προήλθε από την 
τροποποίηση της καταστατικής πράξης της κοινωφελούς επιχείρησης του καταργηθέντος 
Καποδιστριακού Δήμου Θρακομακεδόνων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.). Το καταστατικό της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
(πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) όπως ισχύει έχει ως κατωτέρω: 

 
Τροποποίηση του καταστατικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (πρώην) 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θρακομακεδόνων) 

 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία 
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 περί δημοτικών κοινωφελών 
επιχειρήσεων και έχει την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών και εν 
συντομία ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
 
2. ΣΥΣΤΑΣΗ 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, καλούμενη εφεξής εν συντομία 
«επιχείρηση», ανήκει στην κατηγορία του άρθρου 252 περ. (α) του Ν. 3463/2006 περί 
δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων. 
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση 
της κατά το νόμο πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
4. ΕΔΡΑ 
Η Έδρα της Επιχείρησης είναι στον Δήμο Αχαρνών. 
 
5. ΣΚΟΠΟΣ 
Ο σκοπός της επιχείρησης είναι η οργάνωση κοινωφελούς χαρακτήρα λειτουργιών,  
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών και η εξασφάλιση των απαραίτητων συναφών με το 
αντικείμενό της υποδομών και προϋποθέσεων καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα και 
διαδημοτικές συνεργασίες, στους τομείς: 
5. την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, 
6. την παιδεία και τον πολιτισμό, 
7. τον αθλητισμό, 
8. το περιβάλλον, (εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινοχρήστων 

χώρων, την αποκομιδή απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση του πρασίνου, 
καθώς και για τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών). 

9. την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και 
10. την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη 

της περιοχής. 
 
6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Δημοτική Επιχείρηση Αχαρνών μπορεί να 
αναπτύσσει  



δραστηριότητες σε αντικείμενα όπως: 
α) Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης:  
1. Η εφαρμογή πολιτικών και η υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και 
λειτουργία δομών όπως Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Νεότητας, 
Κέντρων Ψυχαγωγίας και Αναψυχής Ηλικιωμένων κλπ καθώς και η εφαρμογή σχετικών 
κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ. 
2. Η εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων προνοιακού χαρακτήρα όπως η 
λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου, η δωρεάν παροχή 
βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης και η χορήγηση συσσιτίων σε απόρους, με ίδια 
μέσα ή με την συμμετοχή ή την υποστήριξη άλλων φορέων, Ν.Π., Οργανισμών, Εκκλησίας 
και ιδιωτών.  
3. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη 
μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την με την ίδρυση και 
λειτουργία, Δημοτικού Ιατρείου, Κέντρου Αγωγής Υγείας, Κέντρου Υποστήριξης και 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, Κέντρων Ψυχικής Υγείας, Κέντρου Συμβουλευτικής 
Στήριξης Θυμάτων Ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και 
Κέντρου Πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.  
4. Η ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν επαρκώς οι απαιτούμενοι πόροι 
μέσω κληροδοσιών, χρηματοδότησης, συνεργασίας με άλλους φορείς κ.λ.π. ώστε με 
γνώμονα την υπευθυνότητα και την ευαισθησία που οφείλουν να διέπουν τις ενέργειες και 
τις δράσεις της πολιτείας που αφορούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας, να διασφαλιστεί η 
ομαλή και σε βάθος χρόνου εξακολούθηση της λειτουργίας της δομής. 
5. Η εφαρμογή προγραμμάτων και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την 
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας, όπως η ίδρυση και 
λειτουργία Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων καθώς και άλλες συναφείς με το 
αντικείμενο δομές.  
6.   Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη 
δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και 
ομάδων εθελοντών με στόχο υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης του Δήμου μέσω της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος και 
του εθελοντισμού. 
7. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου. 
β) Στον Τομέα της απασχόλησης και ανάπτυξης:  
1. Η ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις που 
αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού μέσα από την υλοποίηση κοινωφελούς χαρακτήρα ολοκληρωμένων ή 
στοχευόμενων δράσεων και προγραμμάτων με αναπτυξιακό ή κοινωνικό περιεχόμενο.  
2. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων, 
Κέντρων Επιμόρφωσης και Κέντρων Επιμόρφωσης Ενηλίκων κλπ.  
3. Η υλοποίηση δράσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική ενσωμάτωση διαφόρων κατηγοριών ανέργων. 



4. Η παροχή συνδρομής προς τους νέους επιχειρηματίες και τους νεοεισερχόμενους στην 
αγορά εργασίας με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρων Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας, με 
σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την στήριξη της εργασίας. 
5. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την 
ανάπτυξη δράσεων με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και την κατάργηση των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο. 
6. Η ανάληψη στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών στρατηγικής σημασίας (επιτόπια 
ανοιχτά επιμορφωτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, εκθέσεις προϊόντων, 
κυριακάτικη αγορά κλπ)  που αποσκοπούν, μέσα από την αποκέντρωση των 
δραστηριοτήτων και των ενεργειών της επιχείρησης, να λειτουργήσουν ως μοχλός για την 
οικονομική ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των απομονωμένων και των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών του δήμου και την άμβλυνση των ενδοτοπικών ανισοτήτων. 
7. Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη της περιοχής κυρίως στον 
τομέα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
6. Η οργάνωση και λειτουργία Τοπικής Συγκοινωνίας. 
γ) Στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού: 
1. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.  
2. Η προώθηση και ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου και η διεύρυνση του γνωστικού 
πεδίου των νέων μέσω της λειτουργίας δομών όπως Μορφωτικού Κέντρου Νέων και 
Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πάρκου καθώς και με τη χορήγηση υποτροφιών και χρηματικών 
επάθλων σε αριστούχους μαθητές της περιοχής. 
3. Η λειτουργία φιλαρμονικής, χορωδίας, εργαστηρίων διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, 
γλυπτικής κ.λ.π. καθώς και η ίδρυση και λειτουργία ωδείου. 
4. Η λειτουργία σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς σχολών ξένων γλωσσών και 
πληροφορικής καθώς και η υλοποίηση και η εφαρμογή για τους ενηλίκους, προγραμμάτων 
σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 
5. Η  εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για 
τους μετανάστες. 
6. Η μελέτη και η εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων για την ανάδειξη και προστασία 
του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικών έργων που 
παράγονται σε τοπικό επίπεδο.  
7. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.  
9. Η διοργάνωση ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων με θέματα 
συναφή με τον πολιτισμό. 
10. Η έκδοση έντυπου και ψηφιακού υλικού και η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών 
δικτυακών τόπων και χώρων πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πολίτες. 
11.  Η λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου . 
 Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών Λυκείου-Γυμνασίου, 
των οποίων η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις οικονομικές 
υποχρεώσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου. 
δ) Στον τομέα του Περιβάλλοντος: 
1. Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με βάση το σχεδιασμό του Δήμου. Η ίδρυση 



και λειτουργία Οικολογικού Πάρκου και Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (με 
χώρους περιπάτου, αναψυχής, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κλπ). 
2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 
προστασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την πρόληψη και τη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων. 
3. Η ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και η ενημέρωση και ευαισθητοποίησή των όσον αφορά τα οικολογικά κτίρια. 
4. Ο εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, η εξασφάλιση καλής λειτουργίας των πάρκων και 
ανοικτών χώρων. 
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων για την τουριστική προβολή της περιοχής 
του Δήμου, η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
6. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος μέσα από  την ευαισθητοποίηση των δημοτών και την διαμόρφωση 
περιβαλλοντικής συνείδησης.  Η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής δράσης και 
επιμόρφωσης καθώς και η συμμετοχή  σε σχετικά προγράμματα φορέων και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση περιβαλλοντικής εκστρατείας η 
προβολή και μέτρα προστασίας περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους κ.α.), η ανάπτυξη και 
προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς 
φορείς ενώσεις σωματεία και συλλόγους 
7. Η ίδρυση και λειτουργία περιβαλλοντικού ερευνητικού εργαστηρίου.  
ε) Στον τομέα του Αθλητισμού:  
1.Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης.  
2.Η συμμετοχή με άλλους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε προγράμματα 
ενίσχυσης του αθλητικού πνεύματος στο Δήμο όπως η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού 
αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.  
 
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις υπό τους 
όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης είναι 300.000,00 € (Τριακόσιες Χιλιάδες Ευρώ), οι 
220.000,00 έχουν καταβληθεί, ενώ το υπόλοιπο των 80.000,00 € (ογδόντα Χιλιάδων Ευρώ) 
οφείλεται από το Δήμο Αχαρνών. 
 
9. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ο Δήμος δεν εισφέρει στη Δημοτική Επιχείρηση περιουσιακά στοιχεία του. Με απόφαση 
του Δημοτικού  
Συμβουλίου είναι δυνατό να παραχωρηθούν προς την Δημοτική Επιχείρηση για χρήση και 
χωρίς αντάλλαγμα δημοτικοί χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλα μέσα που 
κρίνονται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών. 
 
10. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 
ορίζονται μαζί με αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, τα πέντε (5) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αχαρνών 



(από τους οποίους ένας τουλάχιστον (1) της μειοψηφίας), ένα μέλος (1) είναι εκπρόσωπος 
κοινωνικού φορέα της περιοχής και τα υπόλοιπα πέντε (5), δημότες ή κάτοικοι του δήμου 
που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
Όταν οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης φθάσουν τα είκοσι άτομα, τότε συμμετέχει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο ένας (1) εκπρόσωπος τους και μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των 
δημοτών − κατοίκων, χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης. 
 
11. ΠΟΡΟΙ 
Οι πόροι της Επιχείρησης προέρχονται από: 
α) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δραστηριότητες αυτής με βάσει τα 
εγκεκριμένα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης. 
β) Έσοδα από τους αποδέκτες των προσφερόμενων, συναφών με τους σκοπούς της 
Επιχείρησης, υπηρεσιών. 
γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για παροχή συναφών με το 
αντικείμενό της υπηρεσιών που θα διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
δ) Έσοδα από ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 
ε) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία θα ενταχθεί και 
γενικά κάθε είδους επιχορηγήσεις. 
στ΄) Έσοδα από ενοικίαση χώρων και την εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας της. 
ζ) Έσοδα από Προγραμματικές συμβάσεις. 
η) Έσοδα από κληροδοτήματα, δωρεές και χορηγίες. 
θ) Δάνεια. 
ι) Έσοδα εισιτήρια παραστάσεων και λοιπών εκδηλώσεων συναφών με τους σκοπούς της 
Επιχείρησης. 
 
12. ΛΥΣΗ 
Η επιχείρηση λύεται: 
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται 
στο άρθρο 262 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της Επιχείρησης καθώς και 
γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης. 
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της 
πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν 
απομείνει περιέρχονται στο Δήμο Αχαρνών. 
 
13. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, 
η λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές με τις 
κοινωφελείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων. 
 
14. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
επιχείρησης. 
2. Οργανόγραμμα ΔΗ.Κ.Ε.Α  
 



 
 

  



o ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
Η Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών συντάσσει το παρόν σχέδιο Δράσης 2020 
, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις, πρωτοβουλίες  και προγράμματα που απορρέουν από την 
υλοποίηση του καταστατικού της σκοπού. 
 Στόχος της Επιχείρησης είναι η  παραγωγή υψηλής ποιότητας κοινωφελών υπηρεσιών και 
έργου για την κάλυψη  των  αναγκών  της  τοπικής κοινωνίας.  
Οι δράσεις της Επιχείρησης παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 
 
Ι. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ: 
 

 
 
 
Ι. ΩΔΕΙΟ: 
Τα εκπαιδευτικά τμήματα που υποστηρίζει το ωδείο είναι: 
1. Τμήμα πιάνου 
2. Τμήμα κιθάρας  
3. Τμήμα ποντιακής λύρας 
4. Τμήμα βιολιού,  
5. Τμήμα βυζαντινής μουσικής 
6. Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας  
7. Τμήμα λαϊκών οργάνων(μπουζούκι) 
8. Τμήμα αρμόνιου 
9. Τμήμα ακορντεόν 
10. Τμήμα   κρουστών 
11. Παιδική χορωδία  
12. Μουσικά σύνολα (ensembles & jazz ) 
13. Φιλαρμονικής 

Κατά το έτος 2020 λειτούργησαν τα τμήματα από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως ΜΑΡΤΙΟ , 
με κρατική εντολή. 

  Στα παραπάνω τμήματα φοιτούσαν   έως τώρα 151 μαθητές  και οι εκπαιδευτές  που 
απασχολούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της επιχείρησης είναι  5 . 
Στα μαθήματα περιλαμβάνονται και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία τέχνης, 
Και σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις  για την εμπλουτισμό της μουσικής παιδείας των 
Μαθητών. 
Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ωδείο προσελκύουν πολλούς θεατές, και  



Οι μαθητές που παίρνουν μέρος σε αυτές σημειώνουν μεγάλη επιτυχία. 
 
 
 
 
 
ΙΙ. ΑΛΛΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ 
1. Σχολή Μπαλέτου 
2. Τμήμα μαθημάτων ζωγραφικής 
3. Τμήμα μαθημάτων κεραμικής 
4. Τμήμα μαθημάτων καλλιτεχνικής Φωτογραφίας 
5. Θεατρικό εργαστήρι 
6. Παραδοσιακοί χοροί 
7. Μοντέρνοι χοροί-LATIN 
8. Μαθήματα δημιουργίας κοσμήματος 
9. Κοπτική Ραπτική 
10. Ντεκουπάζ-Κόσμημα 

 
 Στα παραπάνω τμήματα φοιτούσαν  περίπου 204 μαθητές   και   οι εκπαιδευτές που  
απασχολούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της  επιχείρησης  είναι 9. 
Τα παραπάνω τμήματα πραγματοποιούν εκδηλώσεις και εκθέσεις με τις δημιουργίες 
Των μαθητών.  
Για το έτος 2020 τα τμήματα δεν λειτούργησαν από τον ΜΑΡΤΙΟ με κρατική εντολή . 
 
 Τέλος άμεσος στόχος στης Επιχείρησης η   λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου  
που έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών Λυκείου-Γυμνασίου, των οποίων η οικογένεια 
δεν έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του ιδιωτικού 
φροντιστηρίου.  
 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών έχει την επιμέλεια της φιλαρμονικής του 
Δήμου Αχαρνών, η οποία   συμμετέχει όταν οι ανάγκες των εκδηλώσεων το απαιτούν. 
 
 Στη ΔΗ.Κ.Ε.Α , λειτουργεί τμήμα εκμάθησης οργάνων πνευστών, κρουστών, δωρεάν,  
με σκοπό την εθελοντική στελέχωσή της Φιλαρμονικής από νέα άτομα. 
 
Εικόνες Από Φιλαρμονική  



 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

           1.Διοργάνωση εκδηλώσεων  
Η ΔΗ.ΚΕΑ διοργανώνει τις περισσότερες  εκδηλώσεις που αφορούν  
 
Επετείους  όπως: 
 
1. 25η Μαρτίου 
2. Γενοκτονία  των Ποντίων 19η Μαΐου 
3. Επιμνημόσυνη Δέηση Κυπρίων Αγωνιστών 
4. Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων 
5. 28η Οκτωβρίου 
6. Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου 
7.   ΒΡΑΔΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Και κάθε άλλη εκδήλωση που θα εξυπηρετήσει την προάσπιση  της πολιτισμικής και 
 πολιτιστικής κληρονομιάς 
 
Εορταστικές όπως : 
 

1. Εορτασμός Αγίου Πνεύματος 
2. Εορτασμός Πολιούχου Αγίου Βλασίου 
3. Εορτασμός  της Κοιμήσεως Θεοτόκου 
4. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ,κλπ. 
5. Απόκριες (αναβίωση εθίμων από τις ΑΧΑΡΝΕΣ) και άλλες περιοχές της Ελλάδας 

Κλπ. 
 



Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. προτίθεται να διοργανώσει Πολιτιστικές εκδηλώσεις ανάδειξης και διατήρησης 
πολιτιστικής Κληρονομίας, για την προβολή όλων των διαφορετικών πολιτισμών που 
απαρτίζουν  τον Δήμο μας , σε συνεργασία με  τοπικούς φορείς και συλλόγους  οι οποίοι  
διακρίνονται για την σημαντική δραστηριότητα τους. 
Όπως θεατρικές παραστάσεις διαπολιτισμικών ομάδων , συναυλίες με παραδοσιακά όργανα, 
Διαπολιτισμική μουσική  , εκδηλώσεις  αναβίωση εθίμων , 
Παρουσίαση , κατασκευή , και κέρασμα παραδοσιακών εδεσμάτων κλπ. 
1. Ανταλλαγή φιλοξενίας με άλλες πόλεις του εξωτερικού , προάγοντας τον πολιτισμό  
τα ήθη και έθιμα . 
 
2. Διοργάνωση  εκδηλώσεων με θεατρικές παραστάσεις , συναυλίες,  καλλιτεχνικά φεστιβάλ 
κατά τους μήνες  Ιούλιο -Αύγουστο-Σεπτέμβριο. 
 
Στις εκδηλώσεις παίρνουν μέρος θίασοι με καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθώς  
επίσης συμμετοχή στις συναυλίες   αναγνωρισμένων  καλλιτεχνών. 
 
3. Διοργάνωση πανηγυριών , υπαίθριων εκθέσεων Εμπορικά  ΒΑΖΖΑR , Ανθοκομικής. 
Θεματικών Φεστιβάλ . 
 Η ΔΗ.ΚΕΑ προγραμματίζει την διοργάνωση πανηγυριών όχι μόνο με αφορμή  τοπικών 
εορτών πχ. ΖΩΟΔΟΧΕΙΑ , αλλά και για την προβολή των τοπικών προϊόντων και φορέων , ήθη 
και έθιμα , σε συνεργασία με εξωραϊστικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. 
 4. Επίσης στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων η ΔΗ.Κ.Ε.Α προγραμματίζει κατά το 2021  
να προβεί στην υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων με θεματικές ενότητες  που θα 
προασπίσουν τον πολιτισμό , την ιστορία κλπ. 
 Το κόστος των σεμιναρίων περιλαμβάνει αμοιβή ομιλητών , ηχητικά , έντυπο υλικό. 
  Η Ωφέλεια όμως από την υλοποίηση των παραπάνω θα είναι τεράστια για τον συμμετέχοντα  
 σε επίπεδο ψυχικό και πνευματικό, με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 
στην σκέψη και συμπεριφορά του τόσο μικροοικονομικά όσο και μακροοικονομικά ως  
μέρος ενός συνόλου. 
 Αν υπάρξει η προβλεπόμενη ανταπόκριση από τους πολίτες η επόμενη κίνηση, θα είναι  
η ένταξη της δράσης σε ανεξάρτητο τμήμα εκπαίδευσης  της επιχείρησης με αντίτιμο. 
4.  Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής ,κεραμικής, φωτογραφίας με θεματικές ενότητες που 
αφορούν  Πχ. τα φυτά της Πάρνηθας, το Αρχαίο θέατρο,  τα ξωκλήσια , εικόνες από το παλιό 
Μενίδι, κλπ. με σκοπό την Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, διοργάνωση 
ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα τέχνης κηπουρικής κλπ. 
6. Νύχτες  κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις , βραδιές ποίησης  και αφιερώματα 
      Οι προβολές  και οι παραπάνω εκδηλώσεις ,θα αφορούν αφιερώματα σε καταξιωμένους 
δημιουργούς, καλλιτέχνες καθώς επίσης και παιδικές ταινίες . 
Για το έτος 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID19  
Η Δράση πραγματοποιείται από  το καλοκαίρι του 2016, δημιουργώντας την ανάγκη ύπαρξης 
κινηματογράφου στον Δήμο. 
Εικόνα 1ΑΠΟ ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 
 



 
 
 
 

 Ανταλλαγή  πολιτισμών , μουσικής, χορού , λαογραφικών εκδηλώσεων, και 
πολιτισμικής κληρονομιάς, με άλλα κράτη . 

 Εκδηλώσεις με συμμετοχή όλων των συλλόγων της πόλης με εδέσματα χορούς και  
     τραγούδια από όλη την Ελλάδα σε μια συλλογική προσπάθεια παρουσίασης του 
      πολιτιστικού πλούτου και  της φιλοξενίας του λαού μας. 

 Διοργάνωση παραστάσεων και συναυλιών  τόσο για  φιλανθρωπικούς σκοπούς , όσο 
και για την  προάσπισης της συνεργασίας μεταξύ δήμων, την υποστήριξη των 
τοπικών επιχειρήσεων. 

 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Στα πλαίσια της πρόληψης η ΔΗ.Κ.Ε.Α σε συνεργασία με  έμπειρους γιατρούς 
Θα προβεί σε ενημέρωση σε θέματα υγείας  καθώς και προληπτικές εξετάσεις  
Test-pap , ψηλάφηση   μαστού, μέτρηση,   ζαχάρου κλπ. σε ομάδες στόχου. 
Θα προβεί επίσης  στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την δημιουργία στο Δήμο 
μας Δημοτικών ιατρείων ως φορέας  Αγωγής & Προαγωγής της Υγείας, που θα  παρέχουν σε 
όλους τους πολίτες (περιλαμβανομένων των ατόμων που είναι άτομα ανασφάλιστα ) μια 
δέσμη βασικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας  υγείας  και κοινωνικής αλληλεγγύης .  
         
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
      Στον Τομέα της απασχόλησης και ανάπτυξης περιλαμβάνεται: 
1. Η διενέργεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου μέσης διάρκειας για την ενημέρωση του 
ενδιαφερόμενου κοινού και ιδιαίτερα των νέων σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας 
επιχείρησης με τίτλο: «Δημιουργία Επιχείρησης -  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον Νέο 
επιχειρηματία», το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία δημιουργίας μίας νέας 
επιχείρησης, τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και τα 
στάδια δημιουργίας μίας νέας επιχείρησης (μελέτη αγοράς, μελέτη βιωσιμότητας, 
χρηματοδότηση, επιλογή μορφής επιχείρησης, διοικητικές διαδικασίες, αρμόδιοι φορείς). 
2. Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης  καινοτόμων ιδεών στην απασχόληση και στην 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων.   



            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
Το Περιβάλλον ως γνωστό πλήττεται τις τελευταίες ιδιαίτερα δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό 
και έχει υποστεί ουσιαστικές αλλοιώσεις με βλαπτικές συνέπειες για τον άνθρωπο και 
γενικά τα έμβια όντα.  
Περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν κατά καιρούς δει τα φώτα της δημοσιότητας 
αναδεικνύουν ως σημαντικότερες αιτίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος: 

 Τη συνεχιζόμενη αστικοποίηση, και συνακολούθως τη συνεχιζόμενη 
βιομηχανοποίηση και  εντατικοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  

 Τις κατά καιρούς επεμβαίνουσες ατυχείς συγκυρίες με τις άνευ προηγουμένου 
φυσικές καταστροφές (σημ.: όπως η μεγάλη καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους 
του δρυμού της Πάρνηθας), και 

 Τη μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Η ανάληψη άμεσων ενεργειών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του 
περιβάλλοντος είναι πλέον υπόθεση όλων. Η άμεση εμπλοκή των τοπικών φορέων είναι 
κάτι παραπάνω από αυτονόητη. Η Κοινωφελής Επιχείρηση, θεωρεί χρέος της την ανάληψη 
δράσεων, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών της δυνατοτήτων, για την προστασία του 
τοπικού φυσικού κεφαλαίου και την αναβάθμιση του τοπικού φυσικού αλλά και 
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις κατωτέρω 
περιβαλλοντικού περιεχομένου δράσεις: 

1. Δεντροφυτέψεις με την συμμετοχή της σπουδάζουσας νεολαίας και εθελοντών όλων 
των ηλικιών υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του δασαρχείου. 

2. Καθαρισμός Πάρνηθας ( συλλογή σκουπιδιών), με συμμετοχή εθελοντών, σχολείων 
και πολιτών όλων των ηλικιών , σε συνδυασμό με περίπατο στα μονοπάτια της 
Πάρνηθας. 

3. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα το περιβάλλον και εκτύπωση ενημερωτικού 
φυλλαδίου. 

4. Διοργάνωση ημερίδας για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνικές 
ενημέρωσης των διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης ΑΠΕ, κίνητρα εγκατάστασης, 
κόστος εγκατάστασης, ύψος ωφέλειας. 

Οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες  και  
άλλους Δήμους. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
 Στο τομέα της Δημοτικής Συγκοινωνίας περιλαμβάνεται η μελέτη για την υλοποίηση 
του σχεδίου δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη Δημοτικής Συγκοινωνίας» 
 Η υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα 
πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια: στο πρώτο θα ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία μίας ή δύο 
πιλοτικών γραμμών οι οποίες θεωρείται δεδομένο ότι ούτως ή άλλως θα περιλαμβάνονται 
στη διαμόρφωση του τελικού δικτύου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, στο δεύτερο θα γίνει 
εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αχαρνών με 
ταυτόχρονη επεξεργασία των στοιχείων που θα έχουν συλλεχθεί από την λειτουργία των 
πιλοτικών γραμμών και στο τρίτο θα γίνει η διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ανάπτυξης 
της Δημοτικής Συγκοινωνίας με τις γραμμές δικτύου και το τελικό χρονοδιάγραμμα δράσης. 
Το κόστος της δράσης θα καθοριστεί μελέτη κόστους , πλην όμως συμπεριλαμβάνεται 
ενδεικτικό ποσό για την έναρξη της δράσης . 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  



 
Η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, αποτελεί στόχο της επιχείρησης για το  έτος 2021.  
Στόχος του Πνευματικού Κέντρου είναι η προσφορά κοινωφελούς έργου ως και η διάσωση, 
διατήρηση, διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Στόχος του είναι η δημιουργία θεσμών μέσα από τους οποίους να αναπτύσσεται η 
επικοινωνία, η συνεργασία, το οργανωτικό πνεύμα και η έκφραση για να διοχετεύεται ο 
δυναμισμός των νέων προς θετική, παιδευτική, δημιουργική κατεύθυνση εν γένει. 
Το Πνευματικό κέντρο θα περιλαμβάνει και τα παρακάτω . 
 
 1.ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ , με κλασικούς και σύγχρονους τίτλους βιβλίων ,η οποία θα  
     λειτουργεί και ως αναγνωστήριο ,  
 

             2.ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ,Χώρος , όπου θα διοργανώνονται ημερίδες και πολιτιστικά δρώμενα ,   
               διαδραστικές εκδηλώσεις. 

 3.ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ δράσεων στα ,πλαίσια του οποίου θα διοργανώνονται εκθέσεις  
καλλιτεχνών  αλλά και μαθητών των δημιουργικών τμημάτων της ΔΗΚΕΑ. 

 
4 . Ο Θερινός κινηματογράφος , 
 
Τα έσοδα και τα έξοδα των παραπάνω δράσεων αναλύονται στην κατάσταση 
προϋπολογισμού που  επισυνάπτεται. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

                ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 

                  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
 

              ΕΤΟΥΣ 2021 
 

            Α’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2021 

     
   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

  
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ      

60 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     

6000 ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     

6000000 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ  67.900,00 47.900,00 

6003 

ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ & 
ΕΠΙΒΑΡ. 
ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ.     

6003000 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ  16.500,00 16.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 60  84.400,00 64.400,00 

61 
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΙΤΩΝ     

6100 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ     

610000 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ     

61000000001 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ 40.000,00 60.000,00 

6101 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ     

6101000 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ20%     

6101000 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 20%  30.000,00 30.000,00 

6103 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΡΙΤΟΥΣ     

6103001 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     

6103001000 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  8.500,00 8.500,00 

6104 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ     
6104000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ     

6104000000 ΑΜΟΙΒΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΣ 16.900,00 16.900,00 

6104000001 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ 
ΑΜΟΙΒ ΔΣ   0 

6198000 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ     

6198000000 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ   26.500,00 26.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 61   121.900,00 121.900,00 
      



62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    

6200 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     

6200000 ΔΕΗ      
620000000 ΔΕΗ  15.000,00 15.000,00 

6203 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ     

6203000 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - 
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ     

620300001 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ   1.500,00 4.500,00 
     

1. ΕΞΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

   

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

6203002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ    

6203002000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 1.200,00 1.200,00 
62004 ENOIKIA     

6204001 ENOIKIA KTIΡΙΩΝ     

6204001000 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ  70.000,00 55.000,00 

6204100 

ENOIKIA 
ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ -LEASING  40.000,00 30.000,00 

6207001 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

6207001023 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -
ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ   70.000,00 70.000,00 

6207003 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ     

6207003023 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  3.000,00 3.000,00 

6207004 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-
Η/Υ-Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     

6207004003 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-
Η/Υ-Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  5.500,00 5.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  62  206.200,00 206.200,00 
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ     

6398 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ     

6398008 
ΦΠΑ ΜΗ 
ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΜΟΣ  400.00 400,00 

6398009 
ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΟΣ 
(prorate)  55.000,00 55.000,00 

6398010 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ  5.600,00 5.600,00 
ΣΥΝΟΛΟ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 63  61.000,00 61.000,00 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

 

 

  

   
6400 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ     

6400000 
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ  10.500,00 5.500,00 

6402 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ     

6402006 
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & 
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ  16.000,00 16.000,00 

6402011 
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΚΕΑ  25.500,00 25.500,00 

6402098 

ΕΞΟΔΑ 
ΟΡΓΑΝ.ΕΚΘΕΣΕΩΝ-
ΠΑΝΗΓ-ΦΕΣΤ-
ΥΠΑΙΘ.ΕΚΔΗΛ     



6402098000 
ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝ.ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΠΑΝΗΓ-ΦΕΣΤ-
ΥΠΑΙΘ.ΕΚΔΗΛ 60.000,00 50.000,00 

6402990 
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ     

6402990000 
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣ. 
ΚΛΠ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 125.000,00 187.600,00 

6402990001 
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ Π.Φ.Ε. 50.000,00 20.000,00 

6407 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ      

6407003 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ 
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ      

6407003023 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ &ΛΟΙΠΑ 
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟY  8.000,00 13.000,00 

6408 
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ     

6408002 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ     
6408002000 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  5.000,00 5.000,00 

6408004 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     
6408004000 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   5.000,00 5.000,00 

6409 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ     

6409000 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΥΠΟ     

6409000000 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  12.500,00 13.500,00 

6498 ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ     

6498001 
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ     

6498001004 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΩΔΕΙΟΥ  5.500,00 5.500,00 
  ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ     6498002 

6498002001 
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ   15.500,00 15.500,00 

6498003023 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΚΕΑ   7.500,00 7.500,00 

64980030005 
ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α.  286.100,00 262.700,00 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 64 

 
632.300,00 

  
 632.300,00 

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ     

6598000000 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ  3.000,00 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 65  3.000,00 3.000,00 
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ     

6604000000 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  7.500,00 7.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 66  7.500,00 7.500,00 

       

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ   1.116.300,00 1.116.300,00 

     

       



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ     

          

81 

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ & 
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ       

8100 
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ 
ΕΞΟΔΑ     

8100000001 
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ 
ΕΞΟΔΑ      

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 81   1.500,00 1.500,00 
        
        

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΔΩΝ   1.117.800,00 1,117,800,00 

     

  
 
 
 
 
 

  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

2. ΕΣΟΔΑ 

       

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ    ΠΟΣΑ 

73. 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

7301 
ΕΣΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΩΔΕΙΟΥ      

7301000 
ΕΣΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΩΔΕΙΟΥ  25.000,00 25.000,00 

7302 

ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ     

7302000 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ  20.000,00 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 73  45.000,00 45.000,00 

74 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ     

7400 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦ. ΕΣΟΔΑ     

7400000 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  1.050.000,00 1.050.000,00 

7400000 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ  20.800,00 20.800,00 
7404 ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ     

7404000 ΔΩΡΕΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ  2.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 74  1.072.800,00 
        

1.072.800,00 

75 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΟΛΙΩΝ     

7500 
ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ     

75 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΟΛΙΩΝ     

7508 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     



7508000 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ&ΛΟΙΠΑ 
ΕΣΟΔΑ   

0 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 75   0 
       
       
       
       
       
       
       

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ    1.117.800,00 1,117.800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ -ΕΣΟΔΩΝ 2021 
     

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

   

     
 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ    
     
     
 ΕΞΟΔΑ    
     

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ    
     
     
     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΠΟΣΑ  

60. ΑΜΟΙΒΕΣ &ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   84,400,00  

61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ   121.900,00  

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   206.200,00  

63. ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ   61.000,00  

64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   632.300,00  



65.  ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ   3.000,00  

66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ   7.500,00  

81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   1.500,00  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  1.117.800,00  
     
 ΕΣΟΔΑ    
     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΠΟΣΑ  

73.  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   45,000,00  

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ   1.072.800,00  

75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ   0,00  

         

         

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  1.117.800,00  
     
     
     

- Για την σύνταξη του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί του Γ.Λ.Σ., 
Διότι η Δ.Η.Κ.Ε.Α. τηρεί διπλογραφικό σύστημα και λειτουργεί σε δεδουλευμένη βάση. 
- Οι παραπάνω κωδικοί  τηρούνται σε τριτοβάθμια ή και  τεταρτοβάθμια ανάλυση 
ανάλογα με την    εξειδίκευση της πληροφορίας που εξυπηρετεί την  διαχείριση του 
κόστους της δραστηριότητας της Δ.Η.Κ.Ε.Α . 
- Η Διαχείριση  των λογαριασμών   54.00 ΦΠΑ δεν επιβαρύνει το προϋπολογισμό πέρα 
από το ποσό στον λογαριασμό 63.98 ΦΠΑ εκπιπτόμενο στην Φ.Ε ,που προϋπολογίστηκε 
ως η προβλεπόμενη pro-rata. 
- Η διαχείριση του Λογαριασμού 55. Ασφαλιστικά Ταμεία δεν επιβαρύνει τα έξοδα 
Πέρα από το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς που προϋπολογίστηκε. 
 
Επίσης ,  για την μεγάλη διακύμανση της χρηματοδότησης από τον Δήμο θα πρέπει να 
ληφθούν υπ΄ όψιν  και τα παρακάτω : 
 

1. Έως σήμερα  τα καλλιτεχνικά τμήματα της ΔΗΚΕΑ στεγάζονταν σε ακίνητο που της 
είχε παραχωρηθεί δωρεάν , η οποία έληξε τον ΙΟΥΛΙΟ 2020 . 

             Επίσης  τα γραφεία και το Ωδείο στεγάζονται σε κτίριο με δωρεά παραχώρηση  από 
τον Δήμο, και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις  ανάγκες της επιχείρησης . 
Γι αυτό και έχει προβεί σε μίσθωση χώρων για να στεγάσει τις παρακάτω δράσεις: 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
3. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
4. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  
5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
6. ‘Έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας των παραπάνω νέων Δράσεων . 
7. Η χρηματοδότηση των νέων Δράσεων και τα οποία δεν έχουν αντίτιμο, ώστε να 

αντισταθμιστεί με έσοδα της επιχείρησης . 
 
Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδότησης πρέπει να γίνονται το αργότερο   κάθε τρεις μήνες 
σύμφωνα πάντα με την ταμειακή  ρευστότητα του Δήμου. 
 



Με τιμή  
Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

 
Ιωάννης Ν. Νίκας 

 


