
 

                                                                                                       

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τμήμα Προυπολογισμού, Απολογισμού & 

Οικονομικής Πληροφόρησης 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Τηλ.: (+30) 213 2072349 

Email:kkatara@acharnes.gr 

 

              Αχαρνές,     27/10/2021 

 

 Προς :      

 

        Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής  

  

 

        

      

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέμα : Λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα ρύθμισης υφισταμένων 

Δανείων του Δήμου Αχαρνών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

         Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για την Λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα 

Αναχρηματοδότησης υφισταμένων Δανείων του Δήμου Αχαρνών στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

Επιτρέπεται η συνομολόγηση δανείων από δήμους και περιφέρειες με 

αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη 

συναφθέντων δανείων τους με έναν εκ των ως άνω φορέων, χωρίς τις 

προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α' 87).  

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του δεσμευμένου τομέα, δύναται να 

χρηματοδοτεί τα δάνεια της προηγούμενης παραγράφου κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α' 113) και του εδαφίου ίν 

της παρ. 1α του άρθρου 2 του π.δ. 169/2013 (Α' 272) για αναχρηματοδότηση 

προς εξυγίανση μόνο των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, των συνδέσμων, ενώσεων και 

νομικών προσώπων αυτών. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που η υπολειπόμενη 

διάρκεια αποπληρωμής των ήδη συναφθέντων δανείων της προηγούμενης 
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παραγράφου υπερβαίνει την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 

169/2013, η διάρκεια του χορηγούμενου δανείου για τον προβλεπόμενο στην 

παρούσα διάταξη σκοπό μπορεί να φθάνει τα τριάντα πέντε (35) έτη. Οι όροι και 

προϋποθέσεις της χρηματοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών είναι δυνατόν να 

καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου. 

Οι υφιστάμενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων 

δανειακών συμβάσεων διατηρούνται και ως προς την εξασφάλιση των νέων 

συμβάσεων.  

Παρακαλούμε για την έγκριση της και την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Ο.Ε. 

και Δημάρχου για την αποστολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα 

τραπεζικά ιδρύματα που τηρούν υποκατάστημα στην έδρα του Δήμου καθώς και 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

       
 
Η προϊσταμένη Τμήματος  

Προϋπολογισμού, 
Απολογισμού & 

Οικονομικής 
Πληροφόρησης  

Ο προϊστάμενος 
Διεύθυνσης 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Ο Αντιδήμαρχος  
Οικονομικών Υπηρεσιών  

 
 
 

Κλειώ Κατάρα 

 
 
 

Φίλιππος Αγγελής  

 
 
 

Μιχαήλ Βρεττός   
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

    



 

                                                        

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΧΑΡΝΕΣ 29/10/2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
                                                                ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικ. 
                                                                           Επιτροπής                                                                                 
                                                                           κ. Σπυρίδων Βρεττό 
 

        Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
 
   ΘΕΜΑ: Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα 
Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2019» 
 
 
                 Κύριε Πρόεδρε,  
 
       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 
λήψη απόφασης για τον Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, 
Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2019. 

 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά  την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις 
των μελών, προέλεγξε τα οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού διαχείρισης, που 
υπέβαλε ο Ταμίας και αποφασίζει: 
 

1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση, τον υποβληθέντα απολογιστικό 
πίνακα με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, και 
εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία: 

 
 
Α. Έσοδα Χρήσης 
 

Χρηματικό 
Υπόλοιπο 

Προηγούμενη
ς Χρήσης 

Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 
Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

Τακτικά 1.329.832,50 1.329.832,50 1.329.832,50 0,00 

Έκτακτα 974.784,26 974.784,26 974.784,26 0,00 
Έκτακτα 
Ειδικευμένα 

12.904.511,90 12.904.511,90 12.904.511,90 0,00 

Σύνολο Α 15.209.128,66 15.209.128,66 15.209.128,66 0,00 
Έσοδα Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
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Χρήσης υπόλοιπα 

Τακτικά 27.680.949,32 31.755.394,70 30.848.617,15 906.777,55 

Εκτακτα 27.078.760,50 12.552.954,44 12.195.549,42 357.405,02 
Εισπράξεις από 
Δάνεια & ΠΟΕ 17.515.499,92 17.314.468,53 2.501.127,44 14.813.341,09 

Εισπράξεις 
υπέρ Δημοσίου 
& τρίτων 

9.705.683,71 7.345.556,46 7.340.727,55 4.828,91 

Σύνολο Β 
81.980.893,4

5 
68.968.374,1

3 
52.886.021,5

6 
16.082.352,5

7 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Α+Β) 

97.190.022,1
1 

84.177.502,7
9 

68.095.150,2
2 

16.082.352,5
7 

 
Β. Δαπάνες Χρήσης 

Είδος 

Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες  

  
Υπόλοιπ

α 
πληρωτέ

α 

Αδιάθετες 
πιστώσεις Δαπάνης 

Σύνολο 
Εξόδων 

97.160.022,1
1 

48.681.300,0
1 

48.681.300,0
1 

0,00 
48.478.722,1

0 
Αποθεματι
κό 

30.000,00 0 0 0,00 30.000,00 

Σύνολο 
97.190.022,

11 
48.681.300,

01 
48.681.300,

01 0,00 
48.508.722,

10 
 

 
Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 
 

Είδος Λογαριασμού 
Χρηματικό 
Υπόλοιπο 

Τακτικά 2.773.160,36 

Έκτακτα 1.758.624,32 

Έκτακτα Ειδικευμένα 14.882.065,53 

Σύνολο 19.413.850,21 

 
 
 
 

2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους 
Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και 
εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία: 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019 31.12.2018 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις  9.688.726,53 11.419.476,34 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 96.406.015,01 97.275.249,56 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

242.865,42 47.538,09 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 96.648.880,43 97.322.787,65 

Απαιτήσεις  31.084.908,65 33.068.744,70 



Χρηματικά Διαθέσιμα 39.023.833,71 3.198.505,85 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 39.023.833,71 36.267.250,55 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 

Σύνολο ενεργητικού 145.361.440,67 145.009.514,54 

     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2019 31.12.2018 

Κεφάλαιο 44.672.308,14 63.193.675,86 

Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- 
δωρεές παγίων 

21.620.006,63  25.138.380,88 

Αποθεματικά Κεφάλαια 0,00 0,00 

Αποτελέσματα εις νέον -33.077.988,48 -12.186.255 ,75 

Καθαρή θέση 51.735.694,01 76.145.800,99 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

892.015,36 633.383,11 

Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 34.872.268,12 9.562.351,37 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.342.173,17 18.849.113,05 

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 2.570.585,09 4.748.054,16 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 5.939.886,39 5.096.068,08 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 34.008.818,53 29.974.743,78 

Σύνολο υποχρεώσεων 74.236.170,07 58.667.979,07 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 

Σύνολο παθητικού 145.361.440,67 145.009.514,54 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 
 

  Χρήση 

   2019 

 Κύκλος εργασιών 36.364.358,41 

Μείον: Κόστος πωληθέντων 31.267.611,63 

 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 5.096.746,78 

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 29.201,04 

 Σύνολο 5.125.947,82 

Μείον: Έξοδα διοίκησης 7.816.902,91 

Μείον: Έξοδα δημοσίων σχέσεων 0 

 Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -2.690.955,09 
Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα 57.509,62 
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεων συμμετοχών & χρεογράφων 0 

Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.243.252,99 

 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης -3.876.698,46 

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 5.252.755,00 

Πλέον: Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 6.865.147,65 
Πλέον: Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 4.597.441,34 
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.689.238,74 
Μείον: Έκτακτες και ανόργανες ζημίες 201.031,39 

Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.933.077,37 

Μείον: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 29.907.030,76 

 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα -20.891.732,73 

 Σύνολο αποσβέσεων παγίων 8.745.917,97 

Μείον: Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις 8.745.917,97 

 Αποτελέσματα χρήσεως  -20.891.732,73 
 
                                                              
 

 
Ο Συντάξας     Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 
                                                                                Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 
 
 

Eurologic IKE             Αγγελής 
Φίλιππος 

 
 

 

  



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                
Διεύθυνση: Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Τηλ.: 210 2415349 - 351 
Fax:   210 2463216 
 

 
                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Προς: 
 
 
 
 
 

  
 
 
                     

 
 
    Αχαρνές:  29/10/2021 
     
 
                         
 

 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών 

 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού 500.000,00€ το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου 
από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 
        
Έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 78936/27-10-2021 και με ΑΔΑ 916Κ46ΜΤΛ6-73Τ απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών η οποία αφορά την Επιχορήγηση 
ΟΤΑ της Χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών 
που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 

 
Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για την αποδοχή ποσού 
500.000,00€ το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 
 
 

Η Συντάξασα 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Απολογισμού & 
Οικονομικής Πληροφόρησης  

 
Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Μ. Κοντοθεοδώρου 

 
 
  
                      Κλειώ Κατάρα 

 
 
 

Φίλιππος Αγγελής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης: Παππούς Σπυρίδων 
Τηλ.: 210 2415303 
E-mail: spappous@acharnes.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αχαρνές, 27/10/2021 

 
 

 
 

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 44712/27-10-2021 

πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις υπηρεσίες 

αποκομιδής και μεταφοράς σύμμικτων αποβλήτων. 

Β. Ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμικτων 

αποβλήτων στην εταιρεία «GEOCYCLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.», η 

οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 74.474,40 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σε συνέχεια της με αρ. 462/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧ71ΩΨ8-9ΒΠ) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τις 

υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς σύμμικτων αποβλήτων, σύμφωνα με το 

άρθρο 32, παρ. 2γ και το άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως 

εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για: Α. την 

επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 44712/27-10-2021 πρακτικού της 

Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 

σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης των 

υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμικτων αποβλήτων, στην εταιρεία 

«GEOCYCLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.» και Β. την ανάθεση των υπηρεσιών 

αποκομιδής και μεταφοράς σύμμικτων αποβλήτων, η οποία προσέφερε το 

συνολικό ποσό των 74.474,40 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                 Τα μέλη της Επιτροπής 
 Σπυρίδων Παππούς   1. Χρυσάνθη Σπανέα         2. Ιωάννης Χειλετζάρης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη 
Τηλ: 213 2072436       Αχαρνές: 19/10/2021  
 
                                                                                    Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής 
                                                                     κο Σπύρο Βρεττό 

 
 

 
    Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
 
ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ : ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, 
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ, ΛΙΟΣΙΩΝ – ΦΥΤΑ» 
         
          

Για το έργο συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 29/2021 

Μελέτη προϋπολογισμού 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.).  Το έργο χρηματοδοτείται από 

Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.101, 

Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021, του Δήμου Αχαρνών. Η χρονική διάρκεια της 

εργολαβίας ορίζεται σε 18 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. 359/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών 

στην οποία ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών η 

14/10/2021 και ώρα 10:00π.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών η 18/10/2021 και ώρα 10:00π.μ. 

 Η περιληπτική Διακήρυξη της Δημοπρασίας δημοσιεύτηκε στις ακόλουθες 

εφημερίδες: στο «ΧΤΥΠΟ» στις 18-09-2021, στη «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» στις 17-09-2021 

και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με 

κωδικό ΑΔΑΜ 21PROC009207686. 

 Τα έγγραφα του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 

182204. 

5ο ΘΕΜΑ 



  

Στις 14-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΩΝ : ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΣΠ. 

ΠΙΤΣΙΛΟΥ, ΛΙΟΣΙΩΝ – ΦΥΤΑ» 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. Στις 18-10-2021, 

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 182204 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 ΔΟΜΟΚΡΑΤ με δ.τ. 

"ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ" 

13/10/2021 11:04:21 

 

2 ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ  13/10/2021 11:53:37 

3 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 

13/10/2021 13:44:51 

4 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με 

δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 

13/10/2021 19:12:37 

 



5 Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.  13/10/2021 19:13:44 

 

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 229854 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ με δ.τ. 

"ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ" 

44,28 % 

 

2 228653 ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ 35,10 % 

3 230724 Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε. 33,22 % 

4 230725 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

30,24 % 

5 230940 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 

28,42 % 

 

 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-127341 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ με δ.τ. 

"ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ" 

4.839,00€ 

2 e-127385 ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ 4.839,00€ 

3 e-127351 Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε. 4.839,00€ 

4 e-127387 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

4.839,00€ 

5 e-126566 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 

4.840,00€ 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού υπολόγισε τον Μέσο Όρο του 

συνόλου των εκπτώσεων των  παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός 

προέκυψε 34,25% . Η προσφορά της «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΟΜΟΚΡΑΤ με δ.τ. "ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ», που είναι και ο πρώτος οικονομικός 

φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας, έχει  ποσοστό απόκλισης 10,03 % 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  διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 

4782/2021,   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.     Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 

 

 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

  ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και  

        ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 

 



 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  21/ 10 / 2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ   
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη  
Τηλ.: 2132072436  

 
                                                 Προς:       Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                                 κ. Σπύρο Βρεττό 
 
         
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ 

ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ» 

 

Το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 

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

Συμβουλίου. 

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

Μελέτη προϋπολογισμού 100.000,00€ (με Φ.Π.Α.).  Η χρηματοδότηση θα γίνει  από 

πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.022. Η χρονική διάρκεια του 

έργου ορίζεται σε 12 μήνες. 

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά την εκτέλεση κατεδάφισης 

ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων. Παράλληλα θα 

εκτελεσθούν κατεδαφίσεις ιδιόκτητων κτισμάτων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως 

επικινδύνως ετοιμόρροπα και δεν ανταποκρίνονται οι ιδιοκτήτες τους. Μετά την 

ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, καταγεγραμμένα κτίσματα θα 

κατεδαφισθούν και θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες χρεώσεις στους ιδιοκτήτες, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Προκειμένου να προβούμε στη δημοπράτηση του έργου απαιτείται εκ μέρους 

της Ο.Ε. η έγκριση της μελέτης. Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη 

λήψη σχετικής απόφασης. 

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

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης : Π. Ραμαντάνη                                        Αχαρνές :       /10/2021 
Τηλ.           : 213 20 72 446 
                              

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

         
ΘΕΜΑ : Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 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 τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 27/2021 

Μελέτη προϋπολογισμού 587.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 

235/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. Η χρηματοδότηση θα 

γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Αχαρνών και από το Υπ. Εσωτερικών, Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010), με την εξής κατανομή:  

 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 195.667,00€ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 391.333,00€ 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7326.001, Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021, του 

Δήμου. 

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 270 ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα 

με «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 

4412/2016.Με την με αρ. 364/2021 (ΑΔΑ: 9Υ4ΦΩΨ8-ΚΧ8) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου.   

 

Στις 23-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

7ο ΘΕΜΑ 



ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 181544 του 

ΕΣΗΔΗΣ.  

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 408/2021 (ΨΡΡΜΩΨ8-

ΩΟΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.  

Στις 27-09-2021, 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 

181544 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα έξι (6) 

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. Στην 

συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση 

ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ πλην της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» που 

δεν προσκόμισε Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. γ 

της διακήρυξης του διαγωνισμού, η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ 

ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη 

Με την με 453/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: Ω2Π1ΩΨ8-

ΧΗΚ) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και απορρίφθηκε η 

προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» ως απαράδεκτη.  

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.  

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

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των τιμών του τιμολογίου  

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-124834 ERGOMASS IKE 9.470,00 € 

2α 

2β 

e-125160 

e-125163 

Κ/ΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

1.040,00 € 

8.428,00 € 

3 e-124839 ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ 9.468,00 € 

4 e-125080 Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ 9.467,74 € 

5 e-125027 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 9.500,00 € 

 

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

εκπτώσεων των  παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 22,50% . Η 

προσφορά της «ERGOMASS IKE» , που είναι και ο πρώτος οικονομικός φορέας στην 

κατάταξη μειοδοσίας , έχει  ποσοστό απόκλισης 17,49 % 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  διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021,   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.  

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 IΙ της Επιτροπής 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 Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ .                         Ο 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

ΜΗΧ./ ΗΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  

 

           

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης : Π. Ραμαντάνη                                        Αχαρνές :    27/10/2021 
Τηλ.           : 213 20 72 446 
                              

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

         
ΘΕΜΑ : Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ 
ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ» 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 35/2021 Μελέτη προϋπολογισμού 
1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 305/2021 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. 
Το έργο χρηματοδοτείται με από πόρους του Δήμου Αχαρνών .  
Η δαπάνη του 1.000.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30-7333.020 με το ποσό των 250.000,00 € στον 
Προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών Οικονομικού Έτους 2021 ενώ το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό 
των 750.000,00 €, θα αντληθεί από τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, 2022. 
Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε δώδεκα (12)  μήνες. 
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. 368/2021 (ΑΔΑ: 9ΚΕ3ΩΨ8-ΛΦΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 
όροι της διακήρυξης του έργου.   
 
Στις 21-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ» 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.  

Στις 25-10-2021, 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 182126 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα δεκαπέντε (15)  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.  

 

8ο ΘΕΜΑ 



 

 

 

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 την εταιρεία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS» που κατέθεσε εμπρόθεσμα 
στο πρωτόκολλο του Δήμου, σε έντυπη μορφή το με αρ. πρωτ. Δήμου : 43893/22-10-2021 έγγραφο  
με συνημμένη Εγγυητική Συμμετοχής της ATTICA BANK .  

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.  



 

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 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 ATTICA BANK για την εγγυητική που κατατέθηκε η εταιρεία «ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS» και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της. Έχουν όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσό (€) 

1 e-127907 ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ 16.129,00 

2 e-127896 Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΕΕ. «ΑΛΚ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΕ» 

16.129,00 

3 e-128118 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 16.130,00 

4 e-128108 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

16.129,00 

5 e-128176 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

16.130,00 

6 e-127681 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ» 

16.130,00 

7 e-128184 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

16.130,00 

8 e-127482 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

16.130,00 

9 LD/21288/00260/   
15-10-2021 

ALPHADELTA CONSTRUCTIONS 16.129.00 



10 e-128200 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 16.129,00 

11 e-127444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 16.130,00 

12 e-128063 Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ.                    
Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 

16.129,00 

13 e-128031 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΑΙΡΕΙΑ 

16.130,00 

14 e-127816 ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16.129,10 

15 e-128070 ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ 16.129,00 

 

Στη συνέχεια, Η Επιτροπή Διαγωνισμού , υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των εκπτώσεων των  
παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 42,29 % .  
Οι προσφορές των πέντε πρώτων  : 

1.  «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» , που είναι ο πρώτος οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας , έχει   
ποσοστό απόκλισης 12,96 %  

2. «Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.», που είναι ο δεύτερος  οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας 
έχει ποσοστό απόκλισης 12,59% 

3. «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», που είναι ο τρίτος  οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας 
έχει ποσοστό απόκλισης 12,41% 

4. «ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που είναι ο τέταρτος οικονομικός φορέας στην κατάταξη 
μειοδοσίας έχει ποσοστό απόκλισης 12,25% 

5. «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που είναι ο πέμπτος  οικονομικός φορέας στην κατάταξη 
μειοδοσίας έχει ποσοστό απόκλισης 11,01% 

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  διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021,   καλεί τους 
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. 
 
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.  
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 I της Επιτροπής 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 Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ .                         Ο 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

ΜΗΧ./ ΗΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  

 

           

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

– ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ» 
 

Στις 21-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ» 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.  

Στις 25-10-2021, 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 182126και διαπίστωσαν ότι αφενός ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα δεκαπέντε (15)  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 την εταιρεία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS» που κατέθεσε εμπρόθεσμα 
στο πρωτόκολλο του Δήμου, σε έντυπη μορφή το με αρ. πρωτ. Δήμου : 43893/22-10-2021 έγγραφο  
με συνημμένη Εγγυητική Συμμετοχής της ATTICA BANK .  

 

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.  

 



 

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 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 ATTICA BANK για την εγγυητική που κατατέθηκε η εταιρεία «ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS» και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της. ‘Έχουν όπως φαίνεται παρακάτω: 

   
 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσό (€) 

1 e-127907 ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ 16.129,00 

2 e-127896 Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΕΕ. «ΑΛΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ» 16.129,00 

3 e-128118 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 16.130,00 

4 e-128108 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 16.129,00 



5 e-128176 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16.130,00 

6 e-127681 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ» 

16.130,00 

7 e-128184 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 16.130,00 

8 e-127482 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16.130,00 

9 LD/21288/00260/   
15-10-2021  

ALPHADELTA CONSTRUCTIONS 16.129.00 

10 e-128200 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 16.129,00 

   11 e-127444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 16.130,00 

12 e-128063 Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ.                    
Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 

16.129,00 

13 e-128031 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΑΙΡΕΙΑ  16.130,00 

14 e-127816 ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16.129,10 

15 e-128070 ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ  16.129,00 

 
Στη συνέχεια, Η Επιτροπή Διαγωνισμού ,  υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των εκπτώσεων των  
παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 42,29 % .  
Οι προσφορές των πέντε πρώτων  : 

6.  «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» , που είναι ο πρώτος οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας , έχει   
ποσοστό απόκλισης 12,96 %  

7. «Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.», που είναι ο δεύτερος  οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας 
έχει ποσοστό απόκλισης 12,59% 

8. «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», που είναι ο τρίτος  οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας 
έχει ποσοστό απόκλισης 12,41% 

9. «ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που είναι ο τέταρτος οικονομικός φορέας στην κατάταξη 
μειοδοσίας έχει ποσοστό απόκλισης 12,25% 

10. «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που είναι ο πέμπτος  οικονομικός φορέας στην κατάταξη 
μειοδοσίας έχει ποσοστό απόκλισης 11,01% 

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  διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021,   καλεί τους 
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. 
 
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 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση της Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 21SYMV008987527 2021-07-27 και 
επέκταση της χρονικής διάρκειας  κατά ενάμιση (1,5) μήνα». 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Το Πράσινο Ταμείο με την Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 7970/16-11-2020) με τίτλο 
«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020,  κάλεσε τους Δήμους  για 
την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.  

Ο Δήμος Αχαρνών με την απόφαση 283/2020 (ΑΔΑ:Ψ1ΥΙΨ8-ΡΡΡ) της Οικονομικής 
Επιτροπής αποφάσισε την αποδοχή των όρων της ως άνω Πρόσκλησης και την υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υπεβλήθη αίτηση χρηματοδότησης στο 
Πράσινο Ταμείο με Α/Α: 412/2020 και αριθμ. πρωτ.: 2020-008454 για την  «Εκπόνηση 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αχαρνών». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με την υπ’ αριθμ. 201.6/2020 
Απόφασή του χρηματοδότησε την πρόταση του Δήμου Αχαρνών για την «Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αχαρνών» με το ποσό των 74.400 €. 

Με την υπ’ αριθμ. 152/2021 (ΑΔΑ: 6Ω8ΑΩΨ8-ΕΗΛ) Απόφαση, η Οικονομική 
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών απεδέχθη το  ανωτέρω ποσό της χρηματοδότησης. 

Κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με την υπ’ αριθμ. 307/2021 (ΑΔΑ: 
67ΗΛΩΨ8-ΔΛΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την «Εκπόνηση 

 

 

 

 

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Πληροφορίες:   Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 
Τηλ.: (+30)2132072511 
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr   

 

 

 

 

                       

Προς:   

 

 

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

 
Αχαρνές,     26 Οκτωβρίου 2021 
Αριθμός Πρωτοκόλλου:   
 
 

 
 
 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

9ο ΘΕΜΑ 



Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αχαρνών» στην εταιρεία 
«LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ»,  η οποία προσέφερε το ποσό των 67.704,00€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

Στις 27.7.2021 υπεγράφη σύμβαση με ΑΔΑΜ: 21SYMV008987527, για την 
υλοποίηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του 
Δήμου Αχαρνών» και για χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 26.10.2021. 

Με το υπ’ αρθμ. 44352/26.10.2021 αίτημα η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε την 
παράταση εκτέλεσης της σύμβασης κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι μέχρι τις 10.12.2021. Η 
καθυστέρηση στην υλοποίηση  της σύμβασης οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου (λόγω 
υπέρμετρου φόρτου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την εξυπηρέτηση των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές της περιόδου του Αυγούστου 2021).  Για την 
προαναφερόμενη παράταση και συμφώνα με το άρθρο 4 της εν λόγω σύμβασης,  η 
ανάδοχος εταιρεία  δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο.  

Κατόπιν των ανωτέρω  

  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την επικαιροποίηση της Σύμβασης με ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 21SYMV008987527 2021-07-27 και 
επέκταση της συνολικής διάρκειας του έργου από τρείς (3) μήνες σε τεσσερισήμισι  (4,5) 
μήνες και συγκεκριμένα την επικαιροποίηση του κάτωθι άρθρου, ως εξής: 

Άρθρο 4. 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει άμεσα από την ημέρα υπογραφής της και για χρονικό διάστημα 
τεσσερισήμισι (4,5) μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί 
το εμπόδιο αυτό. Ο «Ανάδοχος» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται 
οποιαδήποτε  αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε 
σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. Ο Ανάδοχος» δεν έχει το δικαίωμα μετά την 
υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. 

Περαιτέρω, δεν προκαλείται επιβάρυνση στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2021. 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 
 

 



 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                     Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
 
 
 
                  Αχαρνές,  25 Οκτωβρίου  2021                        

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 
ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1536/2021 αποφάσεως  Δημάρχου σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

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

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

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

3) Τον 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  

10ο ΘΕΜΑ 



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

σύμφωνα με την οποία 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.: 1536/2021 απόφαση Δημάρχου (αρ πρωτ: 43799 και 

ΑΔΑ:Ω1ΨΒΩΨ8-55Τ), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις προαναφερθείσες  

διατάξεις,  οι οποίες ορίζουν ότι η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται υποχρεωτικά 

για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής.   

                                                                
                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ 

1536/2021  αποφάσεως Δημάρχου δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος 

η  κα Φανή Γκολέμη του Ιωάννη δικηγόρος  Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32539 :     

1.Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών,  τη σύνταξη και την κατάθεση 

ανακοπής του Δήμου Αχαρνών κατ΄άρθρο 933 του ΚΠΔ ενώπιον Ειρηνοδικείου 

Αχαρνών  κατά της εταιρείας με την επωνυμία « ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  και τον διακριτικό τίτλο « ΕΠΤΑ 

Α.Ε»  για την ακύρωση α] Της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 70/2020  τελεσίδικης 

αποφάσεως  στο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  

από 12.10.2021 επιταγής προς πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής 

αναγκαστικής εκτελέσεως και β]  Κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής 

εκτέλεσης με   αμοιβή   για την σύνταξη και  κατάθεση  ανακοπής το ποσό των 

ογδόντα πέντε  (85,00) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών 

του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι.  

 

2.Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών  τη σύνταξη και την κατάθεση 

αιτήσεως του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  κατά της 

εταιρείας με την επωνυμία « ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  και τον διακριτικό τίτλο « ΕΠΤΑ Α.Ε»   για την 

αναστολή εκτέλεσης α] Της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 70/2020  τελεσίδικης 



αποφάσεως  στο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  

από 12.10.2021 επιταγής προς πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής 

αναγκαστικής εκτελέσεως   και β] Κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής 

εκτέλεσης, με αίτημα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης με 

αμοιβή  για τη σύνταξη της αιτήσεως αναστολής το ποσό των ογδόντα ευρώ 

(80,00 €) πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου 

ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι 

 

3. Για την παράσταση και την κατάθεση σημειώματος κατά την εκδίκαση του 

αιτήματος χορηγήσεως προσωρινής διαταγής και για την παράσταση κατά  τη 

συζήτηση της αιτήσεως αναστολής όταν  και όπου ορισθεί αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή ή ματαίωση συζήτηση με αμοιβή  για την παράσταση κατά την εκδίκαση 

του αιτήματος χορηγήσεως προσωρινής διαταγής και την κατάθεση 

σημειώματος το ποσό των πενήντα εννέα ευρώ (59,00 €) πλέον αναλογούντος  

ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα 

όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι∙ και για την παράσταση και 

κατάθεση σημειώματος κατά την συζήτηση της αιτήσεως αναστολής όταν  και 

όπου ορισθεί αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτής,  το ποσό 

των εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (128,00 €) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών 

του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι 

 

 

 

                   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,  12 Οκτωβρίου 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 

6) Την υπ΄αριθμ.: 8650/2021 απόφαση του Πρωτοδικείου  Αθηνών –Τμήμα 

Ενοχικού-Τακτική Διαδικασία η οποία επιδόθηκε στο Δήμο την 7-10-2021 με 

συνημμένο πρώτο εκτελεστό απόγραφο  επιταγής προς πληρωμή  εκ μέρους του 

Δήμου στον ενάγοντα Σπυρίδωνα Ιωαννίδη του Ευαγγέλου των κάτωθι 

επιδικασθέντων προσωρινώς εκτελεστών ποσών ήτοι: α) επιδικασθέν 

προσωρινά εκτελεστό το ποσό των 10.000 ευρώ, β) νόμιμους τόκους του 

προαναφερθέντος  κεφαλαίου το ποσό των 2.236,80 ευρώ γ) αμοιβή και 

έξοδα του δικαστικού επιμελητή το ποσό των 68,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και 

δ) έξοδα έκδοσης του αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού και για 

11ο ΘΕΜΑ 



σύνταξη της συνημμένης επιταγής το ποσό των 1.240,00 ευρώ μαζί  με ΦΠΑ  

και συνολικά το ποσό των 13.545,00 ευρώ,  

7) Την υπ΄ αριθμ.424/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δυνάμει της 

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Αντωνία 

Δημητρακοπούλου προκειμένου να καταθέσει προτάσεις επί της με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης 78648/2018 αγωγής του  Σπυρίδωνα Ιωαννίδη του 

Ευαγγέλου κατά του Δήμου Αχαρνών, επί της οποίας εκδόθηκε η  ως άνω 

8650/2021 αναφερόμενη απόφαση   

8) Το από 11-10-2021 ενημερωτικό ηλεκτρονικό σημείωμα της συνεργαζόμενης 

δικηγόρου του Δήμου κας Αντωνίας Δημητρακοπούλου για την άσκηση των 

προβλεπόμενων ενδίκων μέσων κατά της 8650/2021 απόφασης του 

Πρωτοδικείου  Αθηνών και της παρά πόδας αυτής διαταγής προς πληρωμή 

καθώς και την συμπεριλαμβανόμενη σε αυτό οικονομική προσφορά τα οποία   

και συνυποβάλλουμε. 

9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου  για τον χειρισμό της εν λόγω  

δικαστικής  υποθέσεως και την άσκηση  των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων. 

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

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

1649/1986 

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

 

                                                                 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Τη λήψη απόφασης : 1. Για τον διορισμό  της κας Αντωνίας Δημητρακοπούλου,  

δικηγόρου Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 13363 α) για  την  άσκηση έφεσης κατά της υπ' 

αριθμ. 8650/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 

Ενοχικού-Τακτική Διαδικασία και προσδιορισμός της συζήτησης  αυτής άμεσα  

προκειμένου να ασκηθεί αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της εν λόγω  απόφασης  β)  

για  την άσκηση αίτησης αναστολής της ως άνω απόφασης ενώπιον του Μονομελούς  



Πρωτοδικείου Αθηνών λόγω άσκησης έφεσης  και αίτημα χορήγησης προσωρινής 

διαταγής  γ)  για την  άσκηση ανακοπής κατά της εκτελέσεως που επισπεύδεται με 

την  από 7-10-2021  επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας της ως άνω αποφάσεως  

και  άσκηση αίτησης  αναστολής εκτελέσεως  και δ)  για την παράσταση  και την 

κατάθεση  προτάσεων  κατά την συζήτηση των αναστολών που θα ορισθεί αλλά και 

σε κάθε μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτών. 

2. Για την έγκριση της προτεινόμενης αμοιβής από την συνεργαζόμενη δικηγόρο  για 

την άσκηση των ως άνω  ενδίκων βοηθημάτων και την συζήτηση των 

αναστολών  στο συνολικό  ποσό των  χιλίων πεντακοσίων ( 1500,00 )  ευρώ πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%   

3. Για την έγκριση αμοιβής  της συνεργαζόμενης  δικηγόρου  για την παράσταση και 

την κατάθεση προτάσεων κατά τη  συζήτηση της έφεσης όταν και όπου ορισθεί αλλά 

και σε κάθε μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση  στο ποσό των 406 ευρώ πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ 24% και για την παράσταση και την κατάθεση προτάσεων κατά 

τη  συζήτηση της ανακοπής κατά της εκτελέσεως όταν  και όπου  ορισθεί αλλά και σε 

κάθε μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση στο ποσό  των 305 ευρώ πλέον 

αναλογούντος  ΦΠΑ 24%  

 

  

   Η Προϊσταμένη                                                       Η Νομική Σύμβουλος 

 

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                             Δήμητρα Ε. Καψιώτη 

 

 
 
 
 

 
 

 


