1ο ΘΕΜΑ

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

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

Αχαρνές: 26-11-2021
Αρ.Πρωτ.:54114

Προς : Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής,
κ. Σπ. Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη: α) πλήρωσης της 2ης θέσης υποτροφίας Τ.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 20172018 από υποψήφιο που φοιτά σε Α.Ε.Ι., ελλείψει υποψηφίου που φοιτά σε Τ.Ε.Ι. και β)
χορήγησης μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας Α.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2017-2018»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως φέρετε προς συζήτηση το θέμα που αφορά την έγκριση ή μη: α)
πλήρωσης της 2ης θέσης υποτροφίας Τ.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2017-2018 από υποψήφιο που φοιτά σε
Α.Ε.Ι., ελλείψει υποψηφίου που φοιτά σε Τ.Ε.Ι. και β) χορήγησης μίας (1) επιπλέον θέσης
υποτροφίας Α.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2017-2018.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 1048152/1834/Α0011/9-6-2004 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός
λεπτομερειών επωφελέστερης διάθεσης της κληρονομιαίας περιουσίας Ροδίας Στριφτού», η
χορήγηση των υποτροφιών θα γίνεται κατά τη σειρά του απολυτηρίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
θα προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες: α)
μονογονεϊκές και β) πολύτεκνες.
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Υποτρόφων Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού,
που πραγματοποιήθηκε στις 9-11-2021 και ώρα:10:00 (22ο Πρακτικό), κατόπιν της με Α.Π.:
46200/4-11-2021 Πρόσκλησης των Μελών της, με θέμα την επιλογή τεσσάρων (4) υποτρόφων που
φοιτούν σε Σχολές Α.Ε.Ι. και δύο (2) υποτρόφων που φοιτούν σε Σχολές Τ.Ε.Ι., για το Ακαδ. Έτος
2017-2018, όπως ορίζεται στην 14η Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων, η Επιτροπή αποφάσισε :
α) την επιλογή με σειρά βαθμού απολυτηρίου τεσσάρων (4) υποψηφίων που φοιτούν σε
Σχολή Α.Ε.Ι. και της μοναδικής υποψήφιας που φοιτά σε Σχολή Τ.Ε.Ι.
β) την χορήγηση της δεύτερης (2ης) θέσης υποτροφίας για φοίτηση σε Σχολή Τ.Ε.Ι. (καθότι
δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος) στον επόμενο με σειρά βαθμού απολυτηρίου υποψήφιο που φοιτά
σε Σχολή Α.Ε.Ι.
Επειδή διαπιστώθηκε ισοβαθμία μεταξύ δύο υποψηφίων, αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα τα
Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης των δύο ισοβαθμούντων, από όπου προέκυψε ότι ο ένας
από τους δύο προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια.
γ) την χορήγηση μίας (1) επιπλέον υποτροφίας σε αριστούχο φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών, η οποία εκ παραδρομής δεν κατέθεσε αίτηση στην προκήρυξη του Ακαδημαϊκού Έτους

2016-2017 που την αφορούσε.
δ) να επανέλθει μετά την λήψη της απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναγραφόμενα, ότι δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική
Απόφαση που ορίζεται στην παρ.6 του άρθρ. 38 του Ν.4182/2013 για την ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων απονομής υποτροφιών και ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα απονομής μίας επιπλέον
υποτροφίας, παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή μη: α) πλήρωσης της 2ης
κενής θέσης υποτροφίας Τ.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2017-2018 από υποψήφιο που φοιτά σε Α.Ε.Ι.,
ελλείψει υποψηφίου που φοιτά σε Τ.Ε.Ι. και β) χορήγησης μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας
Α.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2017-2018 σε αριστούχο φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, η οποία εκ
παραδρομής δεν κατέθεσε αίτηση στην προκήρυξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 που την
αφορούσε.

Συν/να:
η

1. Η 14 Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων
2. Η υπ΄1048152/1834/Α0011/9-6-2004 Κ.Υ.Α.

Ο Δήμαρχος
ως Διαχειριστής
του Κληροδοτήματος «Ροδία Στριφτού»

Βρεττός Σπυρίδων

2ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας –
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Τ.Κ.: 136 73 Αχαρνές

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

Αχαρνές: 26-11-2021
Αρ.Πρωτ.:54106

Προς : Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής,
κ. Σπ. Βρεττό

Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία
Τηλ.: 213-2072367, 213 2072 361
e-mail: mpasxalidou@acharnes.gr
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη: α) πλήρωσης της 2ης θέσης υποτροφίας Τ.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 20182019 από υποψήφιο που φοιτά σε Α.Ε.Ι., ελλείψει υποψηφίου που φοιτά σε Τ.Ε.Ι. και β)
χορήγησης μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας Α.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2018-2019, λόγω ισοβαθμίας
δύο υποψηφίων».
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως φέρετε προς συζήτηση το θέμα που αφορά την έγκριση ή μη: α)
πλήρωσης της 2ης θέσης υποτροφίας Τ.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2018-2019 από υποψήφιο που φοιτά σε
Α.Ε.Ι., ελλείψει υποψηφίου που φοιτά σε Τ.Ε.Ι. και β) χορήγησης μίας (1) επιπλέον θέσης
υποτροφίας Α.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2018-2019, λόγω ισοβαθμίας δύο υποψηφίων.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 1048152/1834/Α0011/9-6-2004 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός
λεπτομερειών επωφελέστερης διάθεσης της κληρονομιαίας περιουσίας Ροδίας Στριφτού», η
χορήγηση των υποτροφιών θα γίνεται κατά τη σειρά του απολυτηρίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
θα προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες: α)
μονογονεϊκές και β) πολύτεκνες.
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Υποτρόφων Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού,
που πραγματοποιήθηκε στις 9-11-2021 και ώρα:10:30 (23ο Πρακτικό), κατόπιν της με Α.Π.:
46198/4-11-2021 Πρόσκλησης των Μελών της, με θέμα την επιλογή τεσσάρων (4) υποτρόφων που
φοιτούν σε Σχολές Α.Ε.Ι. και δύο (2) υποτρόφων που φοιτούν σε Σχολές Τ.Ε.Ι., για το Ακαδ. Έτος
2018-2019, όπως ορίζεται στην 15η Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων, η Επιτροπή αποφάσισε :
α) την επιλογή με σειρά βαθμού απολυτηρίου τεσσάρων (4) υποψηφίων που φοιτούν σε
Σχολή Α.Ε.Ι. και της μοναδικής υποψήφιας που φοιτά σε Σχολή Τ.Ε.Ι.
β) την χορήγηση της δεύτερης (2ης) θέσης υποτροφίας για φοίτηση σε Σχολή Τ.Ε.Ι. (καθότι
δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος) στον επόμενο με σειρά βαθμού απολυτηρίου υποψήφιο που φοιτά
σε Σχολή Α.Ε.Ι. Επειδή διαπιστώθηκε ισοβαθμία μεταξύ δύο υποψηφίων, αναζητήθηκαν

αυτεπάγγελτα τα Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης, από όπου προέκυψε ότι οι δύο
ισοβαθμούσες δεν προέρχονται από μονογονεϊκή ή πολύτεκνη οικογένεια.
γ) την χορήγηση μίας (1) επιπλέον υποτροφίας Α.Ε.Ι. στην δεύτερη ισοβαθμούσα
υποψήφια.
δ) να επανέλθει μετά την λήψη της απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναγραφόμενα, ότι δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική
Απόφαση που ορίζεται στην παρ.6 του άρθρ. 38 του Ν.4182/2013, για την ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων απονομής υποτροφιών, ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα απονομής μίας επιπλέον
υποτροφίας και προκειμένου οι δύο ισοβαθμούσες υποψήφιες να μην στερηθούν του
ευεργετήματος, παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή μη: α) πλήρωσης της 2ης
θέσης υποτροφίας Τ.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2018-2019 από υποψήφιο που φοιτά σε Α.Ε.Ι., ελλείψει
υποψηφίου που φοιτά σε Τ.Ε.Ι. και β) χορήγησης μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας Α.Ε.Ι.
Ακαδ. Έτους 2018-2019, λόγω ισοβαθμίας δύο υποψηφίων.
Συν/να:
η

1. Η 15 Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων
2. Η υπ΄1048152/1834/Α0011/9-6-2004 Κ.Υ.Α.

Ο Δήμαρχος
ως Διαχειριστής
του Κληροδοτήματος «Ροδία Στριφτού»

Βρεττός Σπυρίδων

3ο ΘΕΜΑ

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

Αχαρνές, 17/11/2021

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 49615/17-11-2021 πρακτικού της
Επιτροπής

αξιολόγησης

διαδικασιών

σύναψης

δημοσίων

συμβάσεων

προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση
των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων.
B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων,
για την ομάδα «Α», στην εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α.
Καούσης Α.Ε.», συνολικού ποσού 455.080,00 €, για την ομάδα «Β», στην
εταιρεία «Γιουνιτρακ Α.Ε.Ε. Μηχανημάτων

Τεχνικών Έργων», συνολικού

ποσού 105.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και για την ομάδα
«Γ»,

στην

εταιρεία

«Ελληνική

Εταιρεία

Περιβαλλοντικών

Συστημάτων

Α.Ε.Β.Ε.», συνολικού ποσού 209.436,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24
%.»

Κύριε Πρόεδρε,
Με την με αρ. 473/22-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινοί
ανάδοχοι του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την
προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων, αναδείχθηκαν για την ομάδα «Α», η εταιρεία
«Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.», συνολικού ποσού 455.080,00 €, για
την ομάδα «Β», η εταιρεία «Γιουνιτρακ Α.Ε.Ε. Μηχανημάτων

Τεχνικών Έργων»,

συνολικού ποσού 105.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και για την ομάδα
«Γ», η εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.», συνολικού
ποσού 209.436,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».
Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 49615/17-11-2021 πρακτικό, η Επιτροπή
αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών

και

παροχής

γενικών

υπηρεσιών

προχώρησε

στην

αξιολόγηση

των

υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις ανωτέρω μειοδότριες εταιρείες.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε
προσεχή συνεδρίαση για την:
A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 49615/17-11-2021 πρακτικού της
Επιτροπής

αξιολόγησης

διαδικασιών

σύναψης

δημοσίων

συμβάσεων

προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση
των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων.
B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων,
για την ομάδα «Α», στην εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α.
Καούσης Α.Ε.», συνολικού ποσού 455.080,00 €, για την ομάδα «Β», στην
εταιρεία «Γιουνιτρακ Α.Ε.Ε. Μηχανημάτων

Τεχνικών Έργων», συνολικού

ποσού 105.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και για την ομάδα
«Γ»,

στην

εταιρεία

«Ελληνική

Εταιρεία

Περιβαλλοντικών

Συστημάτων

Α.Ε.Β.Ε.», συνολικού ποσού 209.436,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24
%.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Κων/νος Κασιμάτης
Παππούς

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Σάββας Παπαδόπουλος

2. Σπυρίδων

4ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Δ. Καραδήμος
Τηλ.: 213 2072310
E-mail: dkaradimos@acharnes.gr

Αχαρνές, 26/11/2021

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 53102/26-11-2021 πρακτικού της
επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση,
που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά οκτώ (8) μήνες της
με αρ. πρωτ. 16227/11-05-2021 σύμβασης της κας Ζηνοβίας Μίχου, για την
προμήθεια φρέσκου γάλακτος υψηλής παστερίωσης για το προσωπικό λόγω
κορωνοϊού.
Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά οκτώ (8) μήνες της με αρ.
πρωτ. 16227/11-05-2021 σύμβασης της κας Ζηνοβίας Μίχου, για την
προμήθεια φρέσκου γάλακτος υψηλής παστερίωσης για το προσωπικό λόγω
κορωνοϊού».
Κύριε Πρόεδρε,
Στην επιτροπή κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 52588/25-11-2021 εμπρόθεσμη αίτηση
της κας Ζηνοβίας Μίχου, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά οκτώ
(8) μήνες της με αρ. πρωτ. 16227/11-05-2021 σύμβασης για την προμήθεια φρέσκου
γάλακτος υψηλής παστερίωσης για το προσωπικό λόγω κορωνοϊού.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή
συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 53102/26-11-2021
πρακτικού της επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση,
που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά οκτώ (8) μήνες της με αρ. πρωτ.
16227/11-05-2021 σύμβασης της κας Ζηνοβίας Μίχου, για την προμήθεια φρέσκου
γάλακτος υψηλής παστερίωσης για το προσωπικό λόγω κορωνοϊού και Β. την επέκταση ή
μη της χρονικής διάρκειας κατά οκτώ (8) μήνες της με αρ. πρωτ. 16227/11-05-2021
σύμβασης της κας Ζηνοβίας Μίχου, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος υψηλής
παστερίωσης για το προσωπικό λόγω κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημήτριος Καραδήμος
Σαρτώρου

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Αντώνιος Σπανάκης

2.

Δήμητρα

5ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών &
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Μ. Στασινού
Τηλ.: 210 2415538
Fax: 210 2415431

Αχαρνές, 29/11/2021

Προς:

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 53769/29-11-2021 πρακτικού της
επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, που
αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά είκοσι τρεις (23) μήνες
της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ
Α.Ε.», για την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την
προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του
Δήμου.
Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά είκοσι τρεις (23) μήνες της με
αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για
την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια
τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου».
Κύριε Πρόεδρε,
Στην επιτροπή κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 52573/25-11-2021 εμπρόθεσμη αίτηση
της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά
είκοσι τρεις (23) μήνες της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης για την ομάδα «Ε
- Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου
πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου, λόγω της πανδημίας Covid - 19.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή
συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 53769/29-11-2021
πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά

στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά είκοσι τρεις (23) μήνες της με αρ. πρωτ.
58932/24-12-2019 σύμβασης της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για την ομάδα «Ε Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου
πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και Β. την επέκταση ή μη της χρονικής
διάρκειας κατά είκοσι τρεις (23) μήνες της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης της
εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος»
από την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου.

H Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Κλειώ Κατάρα
Στασινού

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Ευάγγελος Λαζαρής

2.

Μαρία

6ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Ραμαντάνη Πολυτίμη
Τηλ.
: 213 20 72 446

Αχαρνές :

01/12/2021

EIΣΗΓΗΣΗ
Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ : Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
«ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
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 159/2017 Μελέτη προϋπολογισμού 3.170.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 45/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. Το έργο
χρηματοδοτείται μέσω της με αρ. 40926/07-10-2021 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με την
Περιφέρεια. και είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας με ΚΑΕ 9781.05.048. Για το
οικονομικό έτος 2021. Το διαθέσιμο ποσό είναι 50.000,00€ στον Κ.Α. 30-7323.095, ενώ το υπόλοιπο
απαιτούμενο ποσό θα αντληθεί από τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.
Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 16 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα «επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών», του
άρθρου 95 παρ. 2α, του Ν. 4412/2016.Με την με αρ. 461/021 (ΑΔΑ:ΩΙΝΖΩΨ8-ΠΒ7) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.
Στις 21-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 182126,1 του ΕΣΗΔΗΣ. Στις 29-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα
μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος
183662,1 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα δεκατρείς (13) ηλεκτρονικές προσφορές.

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

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.
Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ εκτός
από τις εταιρείες «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» & «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» που κατέθεσαν εμπρόθεσμα στο
πρωτόκολλο του Δήμου, σε έντυπη μορφή.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για την γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής.
Μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ για τις Εγγυητικές που εκδόθηκαν ψηφιακά και μέσω επικοινωνίας με την
ALPHA BANK (117) για την εγγυητική που κατέθεσε η εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» σε έντυπη μορφή και με την
ALPHA BANK (231) που κατέθεσε η εταιρεία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» σε έντυπη μορφή.
Για όλες τις εγγυητικές βεβαιώθηκε η γνησιότητα και φαίνονται παρακάτω:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσό (€)

1

e-130572

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

51.129,03

2

ALPHA BANK (117)GRZ118216

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

51.130,00

3

e-131301

ALPHADELTA CONSTRUCTIONS

51.129,03

4

e-131158

ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

51.129,03

5

e-130809

51.129,03

6

e-131012

Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ
δ.τ.
Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ
ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

51.129,03

7

e-130137

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ

51.130,00

8

e-130778

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

51.130,00

9

e-130873

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΑΙΡΕΙΑ

51.130,00

10

e-130728

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

51.129,03

e-130956

ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ

51.130,00

12

e-131226

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

51.129,03

13

ALPHA BANK (231)GRZ118202

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

51.130,00

11

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου
να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ KATA ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης /των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ
τους σχέσης , βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της
διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας.
Στη συνέχεια, Η Επιτροπή Διαγωνισμού , υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των εκπτώσεων των
παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 32,52 % .
Οι προσφορές των τεσσάρων (4) πρώτων :
1. «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ»
2. «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»
3. «ΑLPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»,
4. «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
έχουν απόκλιση μεγαλύτερη από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες από τον Μέσο Όρο που είναι το όριο που
προβλέπεται από το άρθρο 4.1 της διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, καλεί τους τέσσερις (4)
παραπάνω οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Η
αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι αναλυτικές, επαρκείς και σύμφωνες με το
άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε , συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν.
4782/2021 και την Εγκύκλιο 9/2017 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5)
Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών,
ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Εισήγησης (συν. Παράρτημα) , για τη λήψη της σχετικής απόφασης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
Στις 25-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 183662,1 του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.
Στις 29-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 183662,1 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα
δεκατρείς (13) ηλεκτρονικές προσφορές.
Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το
Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.
Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ εκτός
από τις εταιρείες «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» & «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» που κατέθεσαν εμπρόθεσμα στο
πρωτόκολλο του Δήμου, σε έντυπη μορφή.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για την γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής.
Μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ για τις Εγγυητικές που εκδόθηκαν ψηφιακά και μέσω επικοινωνίας με την
ALPHA BANK (117) για την εγγυητική που κατέθεσε η εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» σε έντυπη μορφή και με την
ALPHA BANK (231) που κατέθεσε η εταιρεία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» σε έντυπη μορφή.
Για όλες τις εγγυητικές βεβαιώθηκε η γνησιότητα και φαίνονται παρακάτω:
Α/Α

ΑΡΙΘΜ.

1

e-130572

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

51.129,03

2

ALPHA BANK (117)GRZ118216

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

51.130,00

3

e-131301

ALPHADELTA CONSTRUCTIONS

51.129,03

4

e-131158

ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

51.129,03

5

e-130809

51.129,03

6

e-131012

Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ
δ.τ.
Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ
ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

51.129,03

7

e-130137

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ

51.130,00

8

e-130778

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

51.130,00

9

e-130873

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΑΙΡΕΙΑ

51.130,00

10

e-130728

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

51.129,03

e-130956

ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ

51.130,00

12

e-131226

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

51.129,03

13

ALPHA BANK (231)GRZ118202

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

51.130,00

11

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσό (€)

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου
να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ KATA ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης /των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ
τους σχέσης , βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της
διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας.
Στη συνέχεια, Η Επιτροπή Διαγωνισμού , υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των εκπτώσεων των
παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 32,52 % .
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1
59,88
2
53,32
3
50,85
4
47,46
5
38,34
6
32,02
7
31,10
8
28,06
9
27,10
10
24,00
11
15,27
12
13,41
13
2,00
S=
422,81
Μ.Ο.= S:13

ΑΠΟΚΛΙΣΗ… …...
27,36
20,80
18,33
14,94
5,82
-0,50
-1,42
-4,46
-5,42
-8,52
-17,25
-19,11
-30,52
32,52%

Οι προσφορές των τεσσάρων (4) πρώτων :
5. «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ»
6. «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»
7. «ΑLPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»,
8. «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
έχουν απόκλιση μεγαλύτερη από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες από τον Μέσο Όρο που είναι το όριο που
προβλέπεται από το άρθρο 4.1 της διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, καλεί τους τέσσερις (4)
παραπάνω οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Η
αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι αναλυτικές, επαρκείς και σύμφωνες με το
άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε , συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν.
4782/2021 και την Εγκύκλιο 9/2017 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5)
Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής
απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

1. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Πρόεδρος και τακτικό μέλος

2.

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Τακτικό μέλος

3.

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τακτικό μέλος

7ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη
Τηλ: 213 2072436

Αχαρνές: 23/11/2021
Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κο Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού
«ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020»

για

το

έργο:

Για το έργο συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 112/2021 Μελέτη
προϋπολογισμού 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους
του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.019, Προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2021, του Δήμου Αχαρνών. Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε
12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.
Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Ιούλιο του 2021 και εγκρίθηκε με την υπ’
αρ. 350/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών στην οποία
ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών η 18/11/2021 και ώρα
10:00π.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
22/11/2021 και ώρα 10:00π.μ.
Η περιληπτική Διακήρυξη της Δημοπρασίας δημοσιεύτηκε στις ακόλουθες
εφημερίδες: στο «ΧΤΥΠΟ» στις 09-10-2021, στη «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» στις 07-10-2021 και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με κωδικό ΑΔΑΜ
21PROC009309259.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 182160.

Στις 18-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής
υποβολής των

προσφορών

του

έργου

«ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΛΑΚΚΩΝ

ΚΑΙ

ΑΠΟΞΕΣΗ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020» με Α/Α Συστήματος 182160 του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Στις 22-11-2021, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα
με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 182160 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι
έχουν υποβληθεί πέντε (5) ηλεκτρονικές προσφορές.
Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως ορίζεται από την
διακήρυξη προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Μετά

την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο
υποβολής.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής
Προσφοράς

1

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

17/11/2021 08:15:36

ΔΟΜΟΚΡΑΤ με δ.τ. "ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ"
2

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17/11/2021 15:35:19

3

ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17/11/2021 15:55:34

4

ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17/11/2021 16:12:02

5

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

18/11/2021 09:39:25

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν
εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε
στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος
τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό

1

234063

ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

56,36 %

2

234060

ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

52,36 %

3

234061

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

49,24 %

4

233526

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

38,67 %

ΔΟΜΟΚΡΑΤ με δ.τ. "ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ"
5

230342

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

19,64 %

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

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο έλεγχος για την γνησιότητα των
Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής.
Μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εξής εγγυητικών
συμμετοχής:
Α/Α

ΑΡΙΘΜ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσό

1

e-130487

ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4.033,00€

2

e-130478

ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.033,00€

3

e-130481

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4.033,00€

4

e-130306

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΜΟΚΡΑΤ

ΑΝΩΝΥΜΗ
με

4.032,26€

δ.τ.

"ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ"
5

e-130395

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

4.032,26€

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των
εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 43,25% . Η

προσφορά της «ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», που είναι και ο πρώτος οικονομικός φορέας
στην κατάταξη μειοδοσίας, έχει ποσοστό απόκλισης 13,11% από τον Μέσο Όρο, δηλαδή
μεγαλύτερο από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες που είναι το όριο που προβλέπεται από το
άρθρο 4.1 της διακήρυξης .
Η

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη

4782/2021,

διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν.

οφείλει να καλέσει τον οικονομικό φορέα να αιτιολογήσει την «ασυνήθιστα

χαμηλή» προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Η αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα δοθούν
θα πρέπει να είναι αναλυτικές, επαρκείς και σύμφωνες με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν.
4782/2021.
Η αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι αναλυτικές ,
επαρκείς και σύμφωνες με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε ,
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021.
Οι εξηγήσεις θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:


υπολογισμό κόστους ανά μέτωπο εργασιών



λειτουργικό κόστος μηχανημάτων και οχημάτων



κόστος εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, ημερήσια αποζημίωση και
αντίστοιχη



ασφαλιστική εισφορά για κάθε εργαζόμενο



κόστος υλικών



εργολαβικό όφελος



κόστος κρατήσεων, εφημερίδες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, εργαστηριακών
δοκιμών



χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου,
διαβιβάζεται το Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού στην Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

8ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Π. Ραμαντάνη
Τηλ.

Αχαρνές :

29 /11/2021

: 213 20 72 446

EIΣΗΓΗΣΗ
Προς: Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ : Επικύρωση Πρακτικού ΙΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου

Με την παρούσα εισήγηση , σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ της Επιτροπής
διαγωνισμού του έργου του θέματος, με Α/Α Συστήματος:181544 του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.
Με την με αρ. πρωτ. 531/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ:
ΨΛΨ4ΩΨ8-Σ72) εγκρίθηκε

το

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

της Επιτροπής Διαγωνισμού,

όπου

αποφασίσθηκε να κληθεί η εταιρεία «ERGOMASS ΙΚΕ», να αιτιολογήσει την οικονομική
προσφορά της , η οποία προκύπτει «ασυνήθιστα χαμηλή».
Με το από 23/11/2021 07:56:45 διαβιβαστικό, εμπρόθεσμα, η «ERGOMASS ΙΚΕ» μας
διαβίβασε μέσω του συστήματος, την αιτιολογική της έκθεση για την «ασυνήθιστα χαμηλή»
προσφορά της.
Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το Πρακτικό IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για
τη λήψη της σχετικής απόφασης, περί αποδοχής ή μη της αιτιολόγησης της «ασυνήθιστα
χαμηλής» προσφοράς και την ανάθεση ή μη

του έργου στον προσωρινό μειοδότη, τον

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕRGOMASS IKE» με μέση έκπτωση Εμ= 39,99%, την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή , σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/202.

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

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

9ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Π. Ραμαντάνη
Τηλ.

Αχαρνές :

29 /11/2021

: 213 20 72 446

EIΣΗΓΗΣΗ
Προς:Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ : Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου

Με την παρούσα εισήγηση , σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής
διαγωνισμού του έργου του θέματος, με Α/Α Συστήματος: 182126 του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.
Με την με αρ. πρωτ. 532/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ:
ΩΔ3ΝΩΨ8-MΘΩ)

εγκρίθηκε

το

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ι

της

Επιτροπής

Διαγωνισμού,

όπου

αποφασίσθηκε να κληθούν οι παρακάτω πέντε (5) εταιρείες: «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» , «Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ
Ε.Ε.», «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», «ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»,
για να αιτιολογήσουν
«ασυνήθιστα χαμηλές».

τις

οικονομικές προσφορές τους , οι οποίες προέκυψαν

Και οι πέντε (5) οικονομικοί φορείς , μας διαβίβασαν

εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος, την αιτιολογική τους έκθεση για την «ασυνήθιστα
χαμηλή» προσφορά τους.
Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το Πρακτικό IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για
τη λήψη της σχετικής απόφασης, περί αποδοχής ή μη της αιτιολόγησης των «ασυνήθιστα
χαμηλών» προσφορών και την ανάθεση ή μη

του έργου στον προσωρινό μειοδότη, τον

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση Εμ= 55,25% την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή , σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/202.

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

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

10ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη
Τηλ: 213 2072436

Αχαρνές: 29/11/2021

Προς:Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κο Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΜΒΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ : ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ, ΛΙΟΣΙΩΝ – ΦΥΤΑ» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου
Με την παρούσα εισήγηση σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής
διαγωνισμού του έργου του θέματος, με Α/Α Συστήματος 182204 του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.
Με την με αρ. πρωτ. 529/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Αχαρνών (ΑΔΑ:Ω5ΤΕΩΨ8-ΞΧΕ) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού,
όπου αποφασίσθηκε να κληθεί η εταιρεία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΟΜΟΚΡΑΤ», με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ», να αιτιολογήσει την οικονομική
προσφορά της, η οποία προκύπτει «ασυνήθιστα χαμηλή».
Με το από 24/11/2021 και ώρα 12:37:50 διαβιβαστικό, εμπρόθεσμα, η
«ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ» μας διαβίβασε μέσω του συστήματος, την αιτιολογική της
έκθεση για την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά της.
Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το Πρακτικό IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού
ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης, περί αποδοχής ή μη της αιτιολόγησης
της «ασυνήθιστα χαμηλής» προσφοράς και την ανάθεση ή μη

του έργου στον

προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ»
με μέση έκπτωση Εμ= 44,28%, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

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

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης T.Y.

Ο

Αντιδήμαρχος

Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Θρακομακεδόνων
του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Πλ. Αριστοτέλους

Προς :

Τ.Κ. 136-76

τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΤΗΛ.: 213 214 0320

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: 1η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην προσεχή συνεδρίαση
ης

αφορά την έγκριση της 1

το ανωτέρω θέμα που

Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού που συμπεριλαμβάνει

τις αναγκαίες προσαρμογές στο σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
του ΝΠΔΔ “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ”, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
Πρωτ. 76570/25-06-2021 <<επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με τις σχετικές παρατηρήσεις και προβήκαμε σε
αναμόρφωση του επικυρωμένου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 >>.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ με αριθμό 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/2020 Τεύχος Β΄
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων και
κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2021 .
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄ 8-6-2006).

3. Την υπ΄αριθμ 6/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων η οποία αφορά την 1η Αναμόρφωση
του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,
Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.

Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Ι Βρεττός
α/α
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Πέτρος Κανελλόπουλος

12ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΛΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης : κ. Παπαδόπουλος Σ.
Τηλ. / Fax (+30) 210-2463171
Ε-mail: spapadopoulos@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «ΔΙΗΝΕΚΕΣ»

Προς: ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: «Ψήφιση

πίστωσης ποσού 18.712,80€ που αφορά την έκδοση τελών
κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2022 σε βάρος των Κ.Α. 206322.001 και Κ.Α. 20-6321.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού
έτους 2021»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση
για ψήφιση πίστωσης ποσού 18.712,80€, συμπ. Φ.Π.Α. σε βάρος των
Κ.Α. 20-6322.001
Κ.Α. 20-6321.001

9.950,00€
8.762,80€

(Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων)
(Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων)

οικονομικού έτους 2021 που αφορά την έκδοση τελών κυκλοφορίας των οχημάτων
του Δήμου για το έτος 2022.

Ο Δήμαρχος

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

13ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 29 Νοεμβρίου 2021

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ΄αριθμ.: 1713/26-11-2021

αποφάσεως

Δημάρχου ( ΑΔΑ:

9Κ57ΩΨ8-Ζ40 )
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων
παραρτημάτων αυτού
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις

αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής
5) Την υπ΄ αριθμ. 124/01-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών
6) Την

υπ΄αριθμ. 2256/38335/09-09-2019

απόφαση Δημάρχου περί ορισμού

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να
έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986
8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής
Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται
η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται
άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο
Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της
Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής .Στην περίπτωση αυτή οφείλει να
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της
αντίστοιχης επιτροπής.
10) Την υπ΄αριθμ.:1713/26-11-2021 απόφαση Δημάρχου (αρ πρωτ: 53392/26-11-

2021

και ΑΔΑ:9Κ57ΩΨ8-Ζ40), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις

προαναφερθείσες διατάξεις.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ:
1713/26-11-2021 αποφάσεως Δημάρχου δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια
δικηγόρος του Δήμου Αχαρνών η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρος
Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 13363 προκειμένου:

1. Να συντάξει και

να

καταθέσει Προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού

Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1064/12-4-2017 απόφασης του

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( ΦΕΚ 1440 τεύχος Β/27-42017) εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας, κατά της
συντελεσθείσας εκ του νόμου σιωπηρής απόρριψης λόγω μη έκδοσης αρμοδίως απόφασης
επί

της ασκηθείσας υπό του Δήμου με αριθ. πρωτ.: 3218/29-1-2021 Ενδικοφανούς

Προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ( άρθρο 63 του ν. 4174/2013), κατά πράξης
εκτιμώμενου προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2015 για ακίνητα ιδιοκτησίας του, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον υπ΄αριθμ. 327/86 χρηματικό κατάλογο με ημερομηνία
έκδοσης της πράξης την 14/12/2020 και αριθμό ειδοποίησης 31458. Η αμοιβή της
πληρεξούσιας δικηγόρου, σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών είναι το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%
συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, ήτοι: δέκα (10) ώρες εργασίας Χ 80,00

ευρώ και

2.

Να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα κατά τη συζήτηση της κατατεθείσας

προσφυγής όταν και όπου ορισθεί, αλλά και σε κάθε μετά από αναβολή ή ματαίωση
συζήτηση. Η αμοιβή της

πληρεξούσιας δικηγόρου, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια

αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι, είναι το ποσό των τριακοσίων σαράντα ενός

( 341,00) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου του
ΔΣΑ.

Η Προϊσταμένη
Γεωργία Χ. Μπούσγου

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Καψιώτη

14ο ΘΕΜΑ

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 και
πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στο προαύλιο του 34ου 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 34ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών -επί της οδού Δανιήλ Βρεττού 3Aτου Δήμου Αχαρνών.
παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης
συγκεκριμένα:

και

H ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ με την από
26-11-2021 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 34ου 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
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

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 26-11-2021 επιστολή της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

15ο ΘΕΜΑ
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 δωρεάν υγειονομικού υλικού (μασκών) από την Εταιρεία «ΜΕΓΑ»
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων
του Δήμου Αχαρνών».

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. Το με αριθ.48608/15-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς με το οποίο αιτήθηκε από την Εταιρία «ΜΕΓΑ»
την προμήθεια μασκών για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας.
3. Την πρόταση δωρεάν υγειονομικού υλικού (7500,00 μασκών μεγέθη small και
medium) από την Εταιρεία «ΜΕΓΑ» ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. για τους
μαθητές που φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αχαρνών»,

παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη ανάλογης με το θέμα απόφασης

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

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 19-11-2021 επιστολή της Εταιρίας «ΜΕΓΑ»

