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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                         
Απόσπασμα από το 33o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθμ. Αποφ. 411
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 1o
Συνεδρίαση της 8/8/2022 
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 78129-8/8/2022

Στις Αχαρνές σήμερα στις 8 του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 16:00 
έως 18:00 έγινε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών κατόπιν της 
με αριθμό πρωτ. 78129 - 8/8/2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και 
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
ισχύουν και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/9-7-2022), του ΦΕΚ 
3891/τ.Β’/23-7-2022.
            
Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη 
απαρτία.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                              1. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
2. Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      2. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
3. Δαμάσκος Νικόλαος
4. Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  
5. Αραμπαντζής Ευάγγελος                                                                                    
6. Παυλίδου Όλγα
7. Αβραμίδης Ιωάννης

ΘΕΜΑ: Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 77910/08-08-2022 πρακτικού της Επιτροπής 
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες  
καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, 
περιβάλλοντες χώρους  κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών. Β. Ανάθεση των 
εργασιών καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές 
εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών στην 
εταιρία «HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 99.820,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει στο Σώμα  το 1ο και μοναδικό θέμα της 
ημερήσιας διάταξης κατόπιν της από 8/8/202 εισήγησης της Επιτροπής προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
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Σε συνέχεια της με αρ. 400/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΖΙΩΨ8-8ΥΩ) 
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
για τις εργασίες καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από 
οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους  κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου 
Αχαρνών, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το ….. της ημερήσιας διάταξης 
και παρουσιάζει την εισήγηση της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση, που αφορά: Α. στην επικύρωση του με αρ. πρωτ. 77910/08-08-2022  πρακτικού της 
Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες  
καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, 
περιβάλλοντες χώρους  κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών και Β. στην ανάθεση  
των εργασιών καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από 
οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου 
Αχαρνών στην εταιρία «HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 99.820,00 
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.
Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, η εταιρία «HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» προσέφερε για τις εργασίες  
καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, 
περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών, το ποσό των 
99.820,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 77910/08-
08-2022  πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η 
Οικονομική Επιτροπή.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/9-7-2022).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως της παρ. 2γ του άρθρου 32.
5. Την με αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την 

οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των 
πρόσφατων πυρκαγιών του Αυγούστου 2021.

6. Την με αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) παράταση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών 
που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021.

7. Την με αρ. πρωτ. 881/02-8-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
6Β8Κ46ΝΠΙΘ-ΣΨ7) παράταση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών 
που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021.

8. Την με αριθμ. 71/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
9. Το με αρ. πρωτ. 72252/22-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, που αφορά 

στην ανάγκη των εργασιών  καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων 
καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π 
του Δήμου Αχαρνών.
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10. Το με αρ. πρωτ. 73615/27-07-2022 τεκμηριωμένο αίτημα.
11. Το με αρ. πρωτ. 74455/29-07-2022 βεβαίωση πρόβλεψης πίστωσης του τμήματος 

Προϋπολογισμού, Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης, για τη διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 99.820,00 €, σε βάρος του 00-6495.006, οικονομικού έτους 2022.

12. Την με αρ. 400/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της 
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση των ανωτέρω υπηρεσιών, στην 
έγκριση της ανωτέρω μελέτης και στην συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων.

13. Την με αρ. πρωτ. 76275/02-08-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρία 
«HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.».

14. Την με αρ. πρωτ. 77450/05-08-2022 προσφορά της εταιρίας «HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.».
15. Το με αρ. πρωτ. 77910/08-08-2022   πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Επικυρώνει το με αρ. πρωτ. 77910/08-08-2022   πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά που αφορά στις εργασίες καθαρισμού 
βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, 
περιβάλλοντες χώρους  κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών.

Β. Την ανάθεση των εργασιών  εργασίες καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων 
καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους  κατοικιών, δημοτικούς χώρους 
κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρία «HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», ο οποίος προσέφερε το συνολικό 
ποσό των 99.820,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».

Γ. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016. 
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί 
προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την 
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Δ.  Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 411/2022.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                 ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ
                                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
                                                                                                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
                                                                                                               ΟΛΓΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές  Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ
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