
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απόσπασμα από το  11o  Πρακτικό                                                                                                          
Αριθμ. Αποφ.138 
Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 3Ο  
Συνεδρίαση της 22.03.2022                                                                                                                      
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 25660/18-03-2022 
 
 
 
Στις Αχαρνές σήμερα την 22η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. 
έως 10.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, 
κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 25660/18-03-2022 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. 
 
Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία 
(9μελής επιτροπή). 
 
 

   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                                1. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
2. Αβραμίδης Ιωάννης   2. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος 
3. Βρεττός Μιχαήλ    
4. Δαμάσκος Νικόλαος  
5. Κατσανδρή Χρηστίνα  
6. Κόνταρης Χρύσανθος- Αναπλ/κό μέλος του κου 
Αραμπαντζή Ευάγγελου 

 

7. Παυλίδου Όλγα  
 

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 24307/15-03-2022 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 ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή 
οχημάτων.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, για την ομάδα «1 
& 8», στην εταιρεία «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», για την ομάδα «2 & 3», στην εταιρεία «Α. 
Καούσης Α.Ε.», για την ομάδα «4 & 7», στην εταιρεία «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.», και για την 
ομάδα «6», στην εταιρεία «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.». 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 3Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

και αναφέρει ότι με την με αρ. 54/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινοί ανάδοχοι του 

ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη 

συντήρηση και επισκευή οχημάτων, αναδείχθηκαν αναλυτικά οι εξής: 

Η εταιρία «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «1» & 

«8», η οποία προσέφερε: 

 Για την ομάδα «1», ποσοστό έκπτωσης 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για την προμήθεια ανταλλακτικών και 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για τις εργασίες τοποθέτησης. 

 Για την ομάδα «8», ποσοστό έκπτωσης 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για την προμήθεια ανταλλακτικών και 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για τις εργασίες τοποθέτησης. 

Η εταιρία «Α. Καούσης Α.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «2» & «3», η οποία 

προσέφερε: 

 Για την ομάδα «2», ποσοστό έκπτωσης 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για την προμήθεια ανταλλακτικών και 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για τις εργασίες τοποθέτησης. 

 Για την ομάδα «3», ποσοστό έκπτωσης 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για την προμήθεια ανταλλακτικών και 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για τις εργασίες τοποθέτησης. 

Η εταιρία «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «4» & 

«7», η οποία προσέφερε: 

 Για την ομάδα «4», ποσοστό έκπτωσης 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για την προμήθεια ανταλλακτικών και 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για τις εργασίες τοποθέτησης. 

 Για την ομάδα «7», ποσοστό έκπτωσης 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για την προμήθεια ανταλλακτικών και 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης 

για τις εργασίες τοποθέτησης. 

Η εταιρία «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «6», η 

οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 10 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την 

προμήθεια ανταλλακτικών και 10 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης. 

Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 24307/15-03-2022 πρακτικό, η Επιτροπή αποσφράγισης, 

διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
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γενικών υπηρεσιών προχώρησε στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από 

την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία. 

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής παρουσιάζει την εισήγηση της 

Επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, για: Α. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 24307/15-03-

2022 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 

ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων. και Β. την κατακύρωση μη του αποτελέσματος 

του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη 

συντήρηση και επισκευή οχημάτων, για την ομάδα «1 & 8», στην εταιρεία «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος 

Μον. Ε.Π.Ε.», για την ομάδα «2 & 3», στην εταιρεία «Α. Καούσης Α.Ε.», για την ομάδα «4 & 7», στην 

εταιρεία «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.», και για την ομάδα «6», στην εταιρεία «Τάκης Δ. 

Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.» 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017. 

5. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

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

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

7. Την με αρ. 126/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και λοιπού 

Εξοπλισμού. 

8. Το με αρ. πρωτ. 36696/16-09-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-Συντήρησης 

Στόλου και λοιπού Εξοπλισμού, στην ανάγκη της προμήθειας ανταλλακτικών για συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων.  

9. Το με αρ. πρωτ. 36712/16-09-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-

Συντήρησης Στόλου και λοιπού Εξοπλισμού προς τη Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, για έκδοση απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης. 
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10. Την με αρ. 1326 και με αρ. πρωτ. 38277/24-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-829/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΜΛΠΩΨ8-ΗΡΤ), για την ανωτέρω 

προμήθεια. 

11. Την με αρ. 1327 και με αρ. πρωτ. 38279/24-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-830/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΔΛ0ΩΨ8-ΣΞΦ), για την ανωτέρω 

προμήθεια. 

12. Την με αρ. 1328 και με αρ. πρωτ. 38281/24-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-831/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΝΖ8ΩΨ8-0ΝΠ), για την ανωτέρω 

προμήθεια. 

13. Την με αρ. 1329 και με αρ. πρωτ. 38282/24-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. 

Α-832/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΠΔΜΩΨ8-7ΣΞ), για την ανωτέρω 

προμήθεια. 

14. Την με αρ. 452/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω 

μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

15. Την με αρ. ENOTICES-ACHARNES/2021-141969 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης 

Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

16. Την με αρ. 2021/S 204-532511 δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

17. Την με αριθμ. πρωτ. 43269/20-10-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009391836/2021-10-20). 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 43270/20-10-2021 προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ1ΡΩΨ8-Λ52), (ΑΔΑΜ: 

21PROC009392011/2021-10-20). 

19. Το από 20/10/2021 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης. 

20. Την με αριθμ. πρωτ. 43271/20-10-2021 πρόσκληση προς την επιτροπή αποσφράγισης & 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

21. Το με αρ. 12870/21-10-2021 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών». 

22. Το με αριθμ. 14486/21-10-2021 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών». 

23. Το με αριθμ. 4595/21-10-2021 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση». 

24. Το με αριθμ. 1229/23-10-2021 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος». 

25. Το με αρ. πρωτ. 50468/19-11-2021 έγγραφο, που αφορά στην παροχή διευκρινήσεων. 

26. με αρ. πρωτ. 40944 ΕΞ 2021/18-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που 

αφορά στην διακοπή της παροχής των υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

27. Το με αρ. πρωτ. 53791/29-11-2021 έγγραφο της επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών. 

28. Την με αρ. 578/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του 

ανωτέρω πρακτικού και στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και 

της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών. 
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29. Την 3.1.2 παράγραφο της με αριθμ. πρωτ. 43269/20-10-2021 διακήρυξης περί αξιολόγησης των 

προσφορών. 

30. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.». 

31. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.». 

32. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Νικ. Κοντόπουλος & Σια Ο.Ε.». 

33. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Τάκης Λυμπερόπουλος Μον. Ε.Π.Ε.». 

34. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.». 

35. Το με αρ. πρωτ. 7733/31-01-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών του Δήμου. 

36. Την με αρ. 54/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του 

ανωτέρω πρακτικού και στην ανάδειξη των εταιρειών «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», 

«Α. Καούσης Α.Ε.», «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» και «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον 

Ε.Π.Ε.», ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών 

για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων. 

37. Την με αρ. πρωτ. 20867/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς 

την εταιρεία  «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.». 

38. Την με αρ. πρωτ. 20868/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς 

την εταιρεία  «Α. Καούσης Α.Ε.». 

39. Την με αρ. πρωτ. 20689/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς 

την εταιρεία  «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.». 

40. Την με αρ. πρωτ. 20870/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς 

την εταιρεία  «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.». 

41. Τον με αρ. πρωτ. 23531/14-03-2021 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

εταιρείας «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.». 

42. Τον με αρ. πρωτ. 23164/11-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.». 

43. Τον με αρ. πρωτ. 23705/14-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.». 

44. Τον με αρ. πρωτ. 23500/14-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

εταιρείας «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.». 

45. Το με αρ. πρωτ. 24307/15-03-2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Επικυρώνει το με αρ. πρωτ. 24307/15-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διαγωνισμών, που αφορά στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή 

οχημάτων. 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για 

την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων ως εξής: 

 Για την Ομάδα «1», στην εταιρεία «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», η οποία 

προσέφερε το ποσοστό έκπτωσης 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

την προμήθεια ανταλλακτικών και 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

τις εργασίες τοποθέτησης.  

 Για την Ομάδα «2», στην εταιρεία «Α. Καούσης Α.Ε.», η οποία προσέφερε το ποσοστό 

έκπτωσης 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την προμήθεια 

ανταλλακτικών και 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης.  

 Για την Ομάδα «3», στην εταιρεία «Α. Καούσης Α.Ε.», η οποία προσέφερε το ποσοστό 

έκπτωσης 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την προμήθεια 

ανταλλακτικών και 5 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης. 

 Για την Ομάδα «4», στην εταιρεία «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.», η οποία 

προσέφερε το ποσοστό έκπτωσης 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

την προμήθεια ανταλλακτικών και 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

τις εργασίες τοποθέτησης. 

 Για την Ομάδα «6», στην εταιρεία «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.», η οποία 

προσέφερε το ποσοστό έκπτωσης 10 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

την προμήθεια ανταλλακτικών και 10 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

τις εργασίες τοποθέτησης 

 Για την Ομάδα «7», στην εταιρεία «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.», η οποία 

προσέφερε το ποσοστό έκπτωσης 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

την προμήθεια ανταλλακτικών και 36 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

τις εργασίες τοποθέτησης. 

 Για την Ομάδα «8», στην εταιρεία «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», η οποία 

προσέφερε το ποσοστό έκπτωσης 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 
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την προμήθεια ανταλλακτικών και 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για 

τις εργασίες τοποθέτησης. 

Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 138/2022. 

 

        ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  

             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                    1. Αβραμίδης Ιωάννης                                                                                 
2. Βρεττός Μιχαήλ 
3. Δαμάσκος Νικόλαος 
4. Κατσανδρή Χρηστίνα 
5.Κόνταρης Χρύσανθος 
6. Παυλίδου Όλγα 

 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                    ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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