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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών &  
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ε. Λαμπρινίδου
Τηλ.: 213 2072443
E-mail: elamprinidou@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 09 / 01 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 129484/09-01-2023 πρακτικού Νο 4 της 

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στην 

Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών.

Β. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην 

εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΑΦΜ: 998562423/Δ.Ο.Υ. Κιλκίς 

με το συνολικό ποσό των 81.850,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη 

της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με 

το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 

1ο ΘΕΜΑ
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και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄) και ιδίως των διατάξεων του 

άρθρου 100 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

4. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

5. Την αριθ. 201/2021 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αχαρνών, για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στην 

Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας 81.940,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

(101.605,60 € με Φ.Π.Α.).

6. Την με αρ. πρωτ. 99914/13-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011418857 2022-10-13) 

διακήρυξη.

7. Την με αρ. πρωτ. 99511/12-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΛΣΩΨ8-Λ2Χ) προκήρυξη.

8. Την αριθ. 584/18-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΟ0ΩΨ8-0ΙΝ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου, με την οποία έγινε αποδεκτή μόνο η προσφορά της εταιρείας 

«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ: 998562423/Δ.Ο.Υ. Κιλκίς και απορρίφθηκε η 

προσφορά της εταιρείας «COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

διότι δεν υπέβαλε σε πρωτότυπη και ηλεκτρονική μορφή την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

ούτε και τα απαιτούμενα δείγματα των υπό προμήθεια υλικών.

9. Το γεγονός πως δεν πραγματοποιήθηκε προδικαστική προσφυγή κατά της 

ανωτέρω απόφασης. 

10. Την με αρ. 666/19-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΩΨΩΨ8-Υ6Ο) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης Νο2 και Νο3 της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού και αναδείχθηκε ο προσωρινός 

ανάδοχος του διαγωνισμού, για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς 

στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, ήτοι η εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΑΦΜ: 998562423/Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, με το ποσό των 81.850,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

(101.494,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

11. Την με αριθ. πρωτ. 127463/21-12-2022 πρόσκληση προς την ως άνω εταιρεία, για 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης βάσει των όρων της διακήρυξης.

12. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μειοδότη από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

13. Το αριθ. πρωτ. 129484/09-01-2023 συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
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Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022 

περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

14. Το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εφόσον υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για τα εξής : 

Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 129484/09-01-2023 πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, 

που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς 

στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών και 

Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, 

στην εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΑΦΜ: 998562423/Δ.Ο.Υ. Κιλκίς και 

Δ/νση Επιχείρησης Νέα Σάντα, Κιλκίς, ΤΚ 61100, τηλ. 2341064700, φαξ. 2341064300, e-mail: 

parcotek@otenet.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Λιάλιο Βασίλειο (Πρόεδρος και Δ/νων 

Σύμβουλο), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 381945/05-03-2007/ΤΑ Νέας Σάντας με το συνολικό προσφερόμενο ποσό 

των 81.850,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 19.644,00 €).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

    Ειρήνη Λαμπρινίδου 1. Μαρία Καραδήμα 2. Κων/να Τούντα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της 
Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, 
για το έτος 2022
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ειρήνη Μπέη
Τηλ.: 2102415472
E-mail: ebei@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 10 / 01 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αριθμ. πρωτ. 129484/27-12-2022 και 1901/10-01-2023 

πρακτικών No3 και Νο4 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για το έτος 2022, που αφορά στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης 

(στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών.

Β. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής 

Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.»».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

15. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) 

«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 

του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............».

16. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 

του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης».

2ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63c14893874a8294a8f22639 στις 13/01/23 14:05

17. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 

της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-

2021 τ.Α΄) και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

18. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

19. Των υπ' αριθ. Αποφάσεων του Υπ. Εσωτερικών : α) 55572/26-10-2005 ΦΕΚ 1648/Β'/29-

11-2005) όπως διορθώθηκε από το ΦΕΚ 1954/Β'/ 30-12-2005 και β) 15945/ 07-04-2006 (ΦΕΚ 

426/Β'/07-04-2006).

20. Της υπ' αριθ. 30755/09-06-2004 υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΦΕΚ 867/Β'/11-06-2004) “Καθορισμός του διακριτικού σήματος”.

21. Την αριθ. 85/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας του 

Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας 38.695,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (47.981,80 με Φ.Π.Α.) για την 

ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής 

Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών.

22. Την υπ' αριθ. 475/07-10-2022 (ΑΔΑ: 64ΔΦΩΨ8-96Η) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την παρούσα 

δημόσια σύμβαση και στην εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της 

μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

23. Την με αριθ. πρωτ. 99385/12-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011244214 2022-09-15) 

διακήρυξη.

24. Την με αριθ. πρωτ. 99381/12-10-2022 (ΑΔΑ: 8ΨΩΘΩΨ8-250, ΑΔΑΜ: 22PROC011411772 

2022-10-12) προκήρυξη.

25. Τα έγγραφα της σύμβασης της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα 

Αριθμό: 173020 στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr). 

26. Την με αρ. 605/28-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΝ8ΩΨ8-ΙΓ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία αναδείχθηκε η εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 

800344591/Δ.Ο.Υ. Χολαργού ως προσωρινή ανάδοχος.

27. Την με αριθ. πρωτ. 118542/30-11-2022 πρόσκληση προς την ως άνω εταιρεία για 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης βάσει των όρων της διακήρυξης.

28. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μειοδότη από την προσωρινό ανάδοχο εταιρεία 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 173020) την 9η Δεκεμβρίου 2022.
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29. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει περί συμπλήρωσης 

των δικαιολογητικών μειοδότη και χορήγησης παράτασης υποβολής αυτών.

30. Το με αριθ. πρωτ. 123780/13-12-2022 έγγραφο προς την προσωρινό ανάδοχο εταιρεία για 

υποβολή ελλειπόντων/συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατόπιν του αιτήματος της ως άνω 

εταιρείας για χορήγηση παράτασης υποβολής αυτών.

31. Το υποβληθέν δικαιολογητικό μειοδότη (ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας) 

από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 173020) στις 

27 Δεκεμβρίου 2022 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και του νέου αιτήματος παράτασης 

λόγω καθυστέρησης έκδοσης του ποινικού μητρώου, ενώ είχε πραγματοποιηθεί η αίτησή του και 

λόγω της μη έκδοσης αυτού εντός της ως άνω προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών. 

32. Το αριθ. 129484/27-12-2022 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών 

του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού για το έτος 

2022, όσον αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

33. Το αριθ. πρωτ. 129485/27-12-2022 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού 

για χορήγηση νέας προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών μειοδότη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει περί συμπλήρωσης των δικαιολογητικών μειοδότη και χορήγησης παράτασης υποβολής 

αυτών.

34. Το από 29/12/2022 υποβληθέν δικαιολογητικό κατακύρωσης (ποινικό μητρώο) για το 

οποίο εκκρεμούσε η έκδοσή τους.

35. Το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή 

ακυρότητας, εφόσον υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 

υποψήφιοι.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για τα εξής : 

Α. την επικύρωση ή μη των με αριθμ. πρωτ. 129484/27-12-2022 και 1901/10-01-2023 πρακτικών 

No3 και Νο4 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας 

για το έτος 2022, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης 

(στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών και 

Β. στην κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 

Αχαρνών, στην εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 800344591/Δ.Ο.Υ. 

Χολαργού, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Περικλέους 1, Χολαργός Αττικής, ΤΚ 15561, τηλ. 
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2106528301, e-mail: sales@danaos-outfits.gr, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. 

Γεωργιόπουλου Ηλία (Διαχειριστή της ως άνω εταιρείας) με το συνολικό προσφερόμενο ποσό των 

37.921,10 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 47.022,16 €).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

       Μπέη Ειρήνη          1. Γιαννίτση Μαρία     2. Τουρναβίτη Γεώργιος

                                                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ε. Λαμπρινίδου
Τηλ.: 213 2072443
E-mail: elamprinidou@acharnes.gr

  Προς:

Αχαρνές, 11 / 01 / 2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 2628/11-01-2023 και 2672/11-01-2023 πρακτικών 

Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

για το έτος 2022, που αφορά στον αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και 

σιδηρών στύλων.

              Β. Ανάδειξη των εταιρειών ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. «ΣΗΜΑ» και ΑΦΜ 

094333408 και του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με ΑΦΜ 166758607, ως προσωρινών αναδόχων του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, 

κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων».

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

36. Τις διατάξεις του άρθρου 72, περ. στ ι, της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) 

«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 

του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............».

3ο ΘΕΜΑ

mailto:sales@danaos-outfits.gr
mailto:kkasimatis@acharnes.gr
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37. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 

του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης».

38. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 

36/09-03-2021 τ.Α΄) και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

39. Τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 62/03.05.2017) και ιδίως του άρθρου 18. 

40. Τις διατάξεις της με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

41. Την αριθ. 170/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήμα 

σύνταξης μελετών και τευχών δημοπράτησης του Δήμου Αχαρνών για την προμήθεια πινακίδων 

σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων, σιδηρών στύλων συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 

59.880,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (74.251,82 € με Φ.Π.Α.).

42. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 106990/02-11-2022) που καταχώρησε ο Δήμος στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο 

έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011526748 2022-11-02». 

43. Το αριθ. πρωτ. 107260/02-11-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης.

44. Την με αρ. πρωτ. 111895/15-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

858/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΠ8ΧΩΨ8-8Γ5, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 

22REQ011626334 2022-11-18) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 19.998,72 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 30.6699.002 (ΟΜΑΔΑ Α΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

45. Την με αρ. πρωτ. 111901/15-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

860/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΔΡΖΩΨ8-8Γ5, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 

22REQ011626392 2022-11-18) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 14.322,00 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 30.6699.001 (ΟΜΑΔΑ Β΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

46. Την με αρ. πρωτ. 111903/15-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

861/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΒΥΩΩΨ8-ΙΛΖ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 
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22REQ0116266420 2022-11-18) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 4.960,00 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 30.6699.006 (ΟΜΑΔΑ Γ΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

47. Την με αρ. πρωτ. 111909/15-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

862/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΚΩ1ΩΨ8-Γ45, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 

22REQ011626525 2022-11-18) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 19.979,50 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 30.6699.008 (ΟΜΑΔΑ Δ΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

48. Την με αρ. πρωτ. 111914/15-11-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

863/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΩΩ0ΩΨ8-9ΗΔ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 

22REQ011626551 2022-11-18) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 14.991,60 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 30.6699.002 (ΟΜΑΔΑ Ε΄) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

49. Την υπ' αριθ.  606/28-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΒΗΩΨ8-Η43) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια 

πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων και στην 

εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη των 

όρων διακήρυξης.

50. Την υπ' αριθ. 606/28-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΒΗΩΨ8-Η43) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, στην εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην έγκριση της μελέτης και 

στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

51. Την με αρ. πρωτ. 118543/30-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011708733 2022-12-01)  

διακήρυξη.

52. Την με αρ. πρωτ. 118545/30-11-2022 (ΑΔΑ: 62ΞΝΩΨ8-ΒΒ7, ΑΔΑΜ: 22PROC011708718 

2022-12-01) προκήρυξη.

53. Την με αρ. πρωτ. 119718/02-12-2022 πρόσκληση προς την Επιτροπή Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 

Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022.

54. Το με αρ. 13148/02-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών».

55. Το με αρ.  1287/03-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».

56. Το με αρ.  14764/02-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».

57. Το με αρ. 4869/02-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».

58. Την προσφορά της εταιρείας ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΦΜ 094374140/ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Έδρα επιχείρησης 

Βιομηχανική Περιοχή Θεσ/κης, ΤΚ 57022, Σϊνδος, e-mail: odosimansi@tee.gr, όσον αφορά τις 

ομάδες Α΄, Β΄, Γ΄ και Ε΄.

59. Την προσφορά της ατομικής επιχείρησης του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΦΜ 166758607, 

Έδρα επιχείρησης Μωρογιάννη 16, e-mail: info@petrakissupplies.com, όσον αφορά τις ομάδες Β΄και 

Ε΄.
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60. Την προσφορά της προσφορά της εταιρείας ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. «ΣΗΜΑ»,  ΑΦΜ 

094333408, Έδρα επιχείρησης Λευκάδος 15, Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 18346, e-mail: info@shma.gr, 

όσον αφορά το σύνολο των ομάδων.

61. Με το αρ. πρωτ. 2628/11-01-2023 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού, περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής-τεχνικών προσφορών των τριών (3) υποψηφίων οικονομικών φορέων, έγιναν αποδεκτές 

στο σύνολό τους οι προσφορές των ως άνω εταιρειών.

62. Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ. 2672/11-01-2023 συνημμένο πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης, περί αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του 

συνόλου των προσφορών, η επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής των εταιρειών  ΣΗΜΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. «ΣΗΜΑ» και ΑΦΜ 094333408 και του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με ΑΦΜ 

166758607, ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, όσον 

αφορά τις ομάδες Α΄ + Γ΄+ Δ΄ και τις Ομάδες Β΄ και Ε΄, αντίστοιχα.

63. Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016, κατόπιν της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και 

«οικονομικής προσφοράς» των υποψήφιων οικονομικών φορέων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον 

εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών. 

64. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής ΔΕΝ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στους προσφέροντες (δεν λαμβάνει γνώση το σύνολο των συμμετεχόντων) 

και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, για τα εξής : 

Α. Την επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 2628/11-01-2023 και 2672/11-01-2023  πρακτικών Νο1 

και Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 

2022, που αφορά στον αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων και 

Β. Στην ανάδειξη των εταιρειών ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. «ΣΗΜΑ» και ΑΦΜ 094333408 και 

του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με ΑΦΜ 166758607, ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, 

κολωνακίων και σιδηρών στύλων και συγκεκριμένα ως εξής :

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
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1. Για την Ομάδα «Α΄ - Πινακίδες Σήμανσης Τύπου ΙΙ», της Προμήθειας 

πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, υπέρ 

της ανάδειξης της εταιρείας ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. 

«ΣΗΜΑ»,  με ΑΦΜ 094333408, Έδρα επιχείρησης Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2, Μοσχάτο 

Αττικής, ΤΚ 18346, τηλ. 2104831996 e-mail: info@shma.gr, η οποία εκπροσωπείται 

νομίμως από τον κ. ΜΙΧΑΛΟ Κων/νο του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Χ 027260 (Πρόεδρο και 

Δ/νων Σύμβουλο), η οποία προσέφερε την συμφερότερη για τον Δήμο οικονομική 

προσφορά μεταξύ των υποψηφίων, με το συνολικό ποσό των 15.952,20 € χωρίς Φ.Π.Α. 

(19.780,73 € με Φ.Π.Α. 24%), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και χαμηλότερη της εκτιμώμενης 

αξίας του προϋπολογισμού.

2. Για την Ομάδα «Β΄ - Πινακίδες Ονοματοθεσίας», της Προμήθειας πινακίδων 

σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, υπέρ της 

ανάδειξης της ατομικής επιχείρησης του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Εμμανουήλ, 

ΑΦΜ 166758607, Έδρα επιχείρησης Μωρογιάννη 16, Περιστέρι, ΤΚ 12133, τηλ. 

6945742293, e-mail: info@petrakissupplies.com, η οποία προσέφερε την συμφερότερη για 

τον Δήμο οικονομική προσφορά μεταξύ των υποψηφίων, με το ποσό των 11.319,00 € 

χωρίς Φ.Π.Α. (14.035,56 € με Φ.Π.Α. 24%), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη 

με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και χαμηλότερη της 

εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού.

3. Για την Ομάδα «Γ΄ - Κύρια Κάτοπτρα», της Προμήθειας πινακίδων 

σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, υπέρ της 

ανάδειξης της εταιρείας ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. 

«ΣΗΜΑ»,  με ΑΦΜ 094333408, Έδρα επιχείρησης Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2, Μοσχάτο 

Αττικής, ΤΚ 18346, τηλ. 2104831996 e-mail: info@shma.gr, η οποία εκπροσωπείται 

νομίμως από τον κ. ΜΙΧΑΛΟ Κων/νο του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Χ 027260 (Πρόεδρο και 

Δ/νων Σύμβουλο), η οποία προσέφερε την συμφερότερη για τον Δήμο οικονομική 

προσφορά μεταξύ των υποψηφίων, με το ποσό των 3.960,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (4.910,40 

€ με Φ.Π.Α. 24%), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του 

προϋπολογισμού.

4. Για την Ομάδα «Δ΄ - Κολωνάκια», της Προμήθειας πινακίδων σήμανσης, 

ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, υπέρ της ανάδειξης της 

εταιρείας ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. «ΣΗΜΑ»,  με ΑΦΜ 

094333408, Έδρα επιχείρησης Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2, Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 18346, 

τηλ. 2104831996 e-mail: info@shma.gr, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. 

mailto:info@shma.gr
mailto:info@shma.gr
mailto:info@shma.gr
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ΜΙΧΑΛΟ Κων/νο του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Χ 027260 (Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο), η 

οποία προσέφερε την μοναδική υποβληθείσα για τον Δήμο οικονομική προσφορά, με το 

ποσό των 15.920,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (19.740,80 € με Φ.Π.Α. 24%), γιατί η προσφορά 

της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης και χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού.

5. Για την Ομάδα «Ε΄ - Σιδηροί Στύλοι για Τοποθέτηση Πινακίδων», της 

Προμήθειας πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών 

στύλων, υπέρ της ανάδειξης της ατομικής επιχείρησης του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

του Εμμανουήλ, ΑΦΜ 166758607, Έδρα επιχείρησης Μωρογιάννη 16, Περιστέρι, ΤΚ 

12133, τηλ. 6945742293, e-mail: info@petrakissupplies.com, η οποία προσέφερε την 

συμφερότερη για τον Δήμο οικονομική προσφορά μεταξύ των υποψηφίων, με το ποσό των 

11.848,20 € χωρίς Φ.Π.Α. (14.691,77 € με Φ.Π.Α. 24%), γιατί η προσφορά της είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και 

χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού.    

      Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη της Επιτροπής 

   Ειρήνη Λαμπρινίδου 1. Μαρία Καραδήμα 2. Κων/να Τούντα
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων & των Αυτοτελών 

Τμημάτων, για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016.»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση και ληφθεί απόφαση για τον ορισμό 

μελών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων & των Αυτοτελών Τμημάτων, για το έτος 2023, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010:, «η Οικονομική Επιτροπή […]. Για 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 

υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016:

 «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς 

τα  αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης. 
Τηλ.: (+30) 210 2415469
Fax:  (+30) 210 2415369
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 12/01/2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

4ο ΘΕΜΑ

mailto:ngkagkastathis@acharnes.gr
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α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και 

ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης 

και της έκπτωσης του αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης 

της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. 

βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ. επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που 

συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να 

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη 

σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η 

ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων 

σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες 

σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών 

από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις 

της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες 

εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι 

αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους 

φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των 

μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά 

με τα ανωτέρω.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος 

του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
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11.[…] ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 

4024/2011 (Α' 226).»

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: 

«Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την 

έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.», ενώ σύμφωνα 

με το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. 

αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής 

λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων & των 

Αυτοτελών Τμημάτων, για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία 

των οργάνων (επιτροπών κλπ) και τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του ΚΔΔ/σίας: «Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν 

ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.» 

Θέτουμε υπόψη σας τον κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων, ανά 

κλάδο/ειδικότητα, όπως δόθηκαν από τις Διευθύνσεις & τα Αυτοτελή Τμήματα τα οποία ανήκουν.

Ο Συντάκτης
Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Προμηθειών
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών
 

Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά
Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: 

Αχαρνές,   12/01/2023

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 2849/11-01-2023 πρακτικού της Επιτροπής 

προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην αποκατάσταση 

παρόδιας βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών.

Β. Ανάθεση της αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, 

στην εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

149.854,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 629/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την

αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, παρακαλούμε 

όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του 

με αριθμ. πρωτ. 2849/11-01-2023 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης στις 

πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, και Β. την ανάθεση της αποκατάσταση παρόδιας 

βλάστησης στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

5ο ΘΕΜΑ
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ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 149.854,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής      Τα μέλη της Επιτροπής

1.Νίκας Νικόλαος                    2.Καρακάση Σμαρώ                 3.Κουτσίκος Θεόδωρος

                                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ομάδα εργασίας Διερεύνησης Τιμών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές Προς:

Αχαρνές, 13/01/2023

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης προμήθειας «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» στο πλαίσιο του 
ενταγμένου Έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε 
υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5189049 στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. µε τον «Οδηγό υποβολής προτάσεων δράσεων έξυπνης πόλης των Δήμων προς 
την ΚτΠ Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με Αρ.Πρωτ.: 18906/21-
12-2021 κάλεσε τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων να υποβάλλουν για έλεγχο πρόταση που 
αφορά την μετατροπή των δήμων σε «έξυπνες πόλεις». Ως έξυπνη πόλη, ένας δήμος θα είναι ένας τόπος όπου οι 
παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν πιο αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών 
τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων. 

Με την Απόφαση Α.Π.: 168097, ΥΠΟΙΚ 16/11/2022 εντάχθηκε το Έργο με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – Υποέργο 1 - 
Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» 
και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5189049 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. Το βασικό αντικείμενο του έργου αφορά την υλοποίηση Δράσεων έξυπνης 
πόλης Δήμου Αχαρνών και περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. 

6ο ΘΕΜΑ
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Στο πλαίσιο αυτό το Υποέργο 1: «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών», προϋπολογισμού 2.940.105,10 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), αφορά προμήθεια στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισής του, και 
περιλαμβάνει 12 δράσεις ως εξής:

1 Διαχείριση Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων με εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών

2 Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών Εισιτηρίων

3 Έξυπνες Στάσεις

4 Σύστημα Αποτροπής Ατυχημάτων σε Διαβάσεις Πεζών

5 Διαχείριση Αστικού Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων με έξυπνο σύστημα ποτίσματος με αισθητήρες

6 Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης περιβαλλοντικών παραμέτρων και θορύβου με αισθητήρες

7 Έξυπνα ηλιακά δέντρα

8 Κεντρική Πύλη Αλληλεπίδρασης για Πολίτες και Επιχειρήσεις με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

9 Δημιουργία Ψηφιακού Διδύμου (DigitalTwin) με ενσωματωμένη πλατφόρμα έξυπνης πόλης, κεντρικού 
συστήματος διαχείρισης χρηστών, πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων και δημιουργία Κέντρου Επιτελικής 
Διαχείρισης

10 Επίσημη Υπηρεσία Οδολογίου και ταυτόχρονη αποτύπωση λοιπών δικτύων υποδομών του Δήμου 
αποτυπωμένο σε κεντρική υποδομή GIS

11 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδέσποτων και Δεσποζόμενων Ζώων

12 Πλατφόρμα αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων και διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων για τους χρήστες (350) 
του Δήμου

Δικαιούχος της προμήθειας και φορέας διενέργειας του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Αχαρνών. Ο διαγωνισμός θα 
είναι ανοικτός άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις - Εναρμόνιση με τις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με τα ορόσημα του Τ.Α.Α. θα πρέπει 
στον διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί να έχει επιτευχθεί υπογραφή σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Για την υποβολή των τευχών διακήρυξης με τίτλο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» στον ΟΠΣ για 
προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΚτΠ 
Μ.Α.Ε. ότι είναι εναρμονισμένα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και το αντίστοιχο Έντυπο Ανάλυσης Κόστους και η 
έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή. Όσο αφορά την μελέτη για το Υποέργο 1 «Δράσεις έξυπνης πόλης 
Δήμου Αχαρνών», προϋπολογισμού 2.940.105,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) εγκρίθηκε  με την υπ’ αρ 
519/2022 Α.Ο.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης το 
σχεδίου διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» προϋπολογισμού 
2.940.105,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο Συντάκτης
Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Προμηθειών
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών
 

Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάξασα: Φωτεινή Δουλάμη
Τηλ.: (+30)2132072324
email: fdoulami@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: ΔΙΗΝΕΚΕΣ 

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
            Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας»

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην 
Οικονομική Επιτροπή και της υπ΄αρ.10/2022 με αρ.  πρωτ. 467/3-1-2023 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών/Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.  και του Ν. 5003/2022 «Δημοτική 
Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων 
εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄ 230), αναμορφώνεται το 
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημοτικής 
αστυνομίας των δήμων, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πρόσληψης του ειδικού 
ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, καθώς και τις ασκούμενες αρμοδιότητες σε 
συνάρτηση με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, την έκτασή του και τη στελέχωση των 
υπηρεσιών του (άρθρο 4 του νόμου).
Καλούμαστε, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, δεδομένου του ότι στο Δήμο Αχαρνών 
υφίσταται οργανική μονάδα δημοτικής αστυνομίας, να υποβάλουμε τα αιτήματά μας για 
την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας.
Η υποβολή των αιτημάτων για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου 
δημοτικής αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει 
αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 
(https://hr.apografi.gov.gr) για την υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο των ετήσιων 
προγραμματισμών προσλήψεων.
H προθεσμία υποβολής των αιτημάτων στην εφαρμογή για την κάλυψη των υφιστάμενων 
κενών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας λήγει στις 18-1-2023.
Πριν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη απόφασης 
της οικονομικής επιτροπής για τον προγραμματισμό των αιτούμενων προσλήψεων, στην 
οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων των αναλυτικών 
αιτημάτων προσλήψεων που θα υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής.
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4765/2021, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5003/2022.

7ο ΘΕΜΑ
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Κατόπιν συνετής εκτίμησης των αναγκών μας, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και των 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Αχαρνών, κρίνεται αναγκαία η έγκριση 
πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού, όπως  αποτυπώνεται κατωτέρω, δεδομένου ότι 
τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αισθητή μείωση προσωπικού λόγω μετατάξεων, 
μετακινήσεων κ.ο.κ.

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

1. ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4
2. ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
3. ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 12

           Για τη δαπάνη αυτή  η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ΄αρ. πρωτ. 3037/12-1-
2023 έγγραφό της βεβαιώνει ότι θα εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις στον  προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αχαρνών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
που συνεπάγονται οι αιτούμενες προσλήψεις με ανάλογη πρόβλεψη για κάθε επόμενο 
έτος.

    Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

       ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου 
και Λοιπού Εξοπλισμού
E-mail: kkasimatis@acharnes.gr 

Προς:  Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 130166/29-12-2022 πρακτικού της 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην 

επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά πέντε (5) μήνες της με αρ. πρωτ. 

79446/11-8-2022 σύμβασης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την 

προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 26τν. 

λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων 

συνεπειών του COVID-19.

Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά πέντε (5) μήνες της με αρ. πρωτ. 

79446/11-8-2022 σύμβασης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την 

προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 26τν. 

λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων 

συνεπειών του COVID-19.»

Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιτροπή κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 120290/5.12.2022 αίτημα της εταιρείας 

«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», που αφορά στην επέκταση της σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες της με 

αρ. πρωτ. 79446/11-8-2022 σύμβασης, για την προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου 

φορτηγού μικτού φορτίου 26τν. λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω  προβλημάτων  στην 
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εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των 

συνεχιζόμενων συνεπειών του 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. 130166/29-12-2022 πρακτικού της Επιτροπή 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 

Εξοπλισμού,  που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά πέντε (5) μήνες της με 

αρ. πρωτ. 79446/11-8-2022 σύμβασης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την προμήθεια 

ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 26τν. λόγω ανωτέρας βίας, 

ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης 

στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19. και 

Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά πέντε (5) μήνες της με αρ. πρωτ. 79446/11-8-

2022 σύμβασης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την προμήθεια ενός τριαξονικού 

ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 26τν. λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω 

προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην 

Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής

Κασιμάτης Κωνσταντίνος      1. Παπαδόπουλος Σάββας    2. Παππούς Σπυρίδων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου 
και Λοιπού Εξοπλισμού
E-mail: kkasimatis@acharnes.gr 

Προς:  Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 3098/12-01-2023 πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – 

Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην παράταση της 

χρονικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 71614/21.7.2022 σύμβασης της 

εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ» για την προμήθεια με τίτλο «Διαξονικό 

όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων», 

λόγω της πανδημίας του covid-19 καθώς και του Ρώσο-ουκρανικού πολέμου, 

κατά έξι (6) μήνες.

Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά έξι (6) μήνες της με αρ. πρωτ. 

71614/21.7.2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ» για την 

προμήθεια με τίτλο «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) 

μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων» λόγω της πανδημίας του covid-19 

καθώς και του Ρώσο-ουκρανικού πολέμου.»

Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιτροπή κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 125713/16.12.2022 αιτήματος της 

εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ», αναφορικά με την παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 

71614/21.7.2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011094870) για την προμήθεια «Διαξονικό 

όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων» κατά την 

οποία, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον 
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Ν.4782/2021 (άρθρο 104) και ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04- 2022) με Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των 

τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της 

κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και ειδικότερα το 

άρθρο 1.Δ., αιτείται τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης του εν λόγω οχήματος κατά 

έξι (6) μήνες ήτοι έως 21-07-2023, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσης της παράδοσης του οχήματος.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για:

 Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 3098/12-01-2023 πρακτικού της Επιτροπή 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 

Εξοπλισμού,  που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 

71614/21.7.2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ» για την προμήθεια με 

τίτλο «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς 

απορριμματοκιβωτίων», λόγω της πανδημίας του covid-19 καθώς και του Ρώσο-ουκρανικού 

πολέμου, κατά έξι (6) μήνες και 

Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά έξι (6) μήνες της με αρ. πρωτ. 

71614/21.7.2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ» για την προμήθεια με 

τίτλο «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς 

απορριμματοκιβωτίων» λόγω της πανδημίας του covid-19 καθώς και του Ρώσο-ουκρανικού 

πολέμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής

Κασιμάτης Κωνσταντίνος      1. Παπαδόπουλος Σάββας    2. Παππούς Σπυρίδων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       
                       Μπόσδα
Τ.Κ. 13673 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

                    Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Διηνεκές

     Αχαρνές,  3 Ιανουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 27/06/2020 αγωγή,  επιδοθείσα στο Δήμο Αχαρνών στις 24-07-2020,  με Αριθμό 

Εισαγωγής: ΑΓ3553/2-7-2020 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού   Πρωτοδικείου 

Αθηνών των Μαβίδη Νάντιας κ.λπ 

     ( σύν. 5 ) κατά: α)  του Δήμου Αχαρνών β) της Περιφέρειας Αττικής και γ) κατά  του 

Ελληνικού Δημοσίου, με αίτημα να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον, για τους αναφερόμενους  αναλυτικώς στο ιστορικό της  εν λόγω αγωγής 

αιτίες, να καταβάλουν   σε ολόκληρο ο καθένας και νομιμότοκα,  από την επίδοση της 

αγωγής,  τα ακόλουθα ποσά: α)  στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 231.200,00 ευρώ, β) 

στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 100.000,00 ευρώ, γ) στην  τρίτη ενάγουσα το ποσό 

των 123.400,00€, δ) στον τέταρτο ενάγοντα  το ποσό των 100.00,00 ευρώ και ε) στον 

πέμπτο ενάγοντα το ποσό των  123.400,00 ευρώ.

2. Την από 30-06-2022 με αριθμό: ΚΛ 13464/2022 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών-Τμήμα 9ο Τριμελές,    η οποία   επιδόθηκε  στο Δήμο Αχαρνών την 01-08-2022 

και  δια της οποίας καλείται ο εναγόμενος Δήμος Αχαρνών  να παρασταθεί κατά τη 

συνεδρίαση του αυτού δικαστηρίου  την  26 Ιανουαρίου 2023,  που  έχει ορισθεί η 

συζήτηση της αναφερόμενης ως άνω αγωγής ( στοιχ. 1 )  

2. Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου  για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου 

κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής. 
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3. 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

4. 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 εν γένει ο χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.

5. Τις διατάξεις  του  ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων παράρτημα 

Ι με  ελάχιστες   προεισπράξεις γραμματίων για παράσταση σε Δικαστήρια

6. Τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 74  του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του ν.4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/19-7-2017 )  σχετικά με τη 

Συγκρότηση - Εκλογή και Λειτουργία της  Οικονομικής Επιτροπής 

7. 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 

8. 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

 9. Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

 10. Την  υπ΄ αριθμ: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

παραρτημάτων αυτού 

12. Την από 28/12/2022 πρόταση του συνεργαζόμενου με τον Δήμο δικηγόρου κου 

Θεμιστοκλή   Μαμάκου  για ανάληψη της δικαστικής υπόθεσης  στο ποσό των 

1600,00ευρώ ( 20 ώρες χ 80 € ανά ώρα απασχόλησης ) σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων, την οποία συνυποβάλλουμε.                                       
                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

     Όπως ληφθεί απόφαση : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει 

τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του  Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 9ο Τριμελές,  κατά τη δικάσιμο  την 26 Ιανουαρίου 2023, που 

ορίσθηκε   κατόπιν της  υπ΄αριθμ.: ΚΛ: 13464/2022 κλήσης  του αυτού δικαστηρίου,  αλλά 

και σε κάθε μετ΄αναβολή ή ματαίωση συζήτηση,  της από 27/06/2020 με Αριθμό Εισαγωγής: 

ΑΓ3553/2-7-2020 αγωγής  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών των Μαβίδη 

Νάντιας κ.λπ  ( σύν. 5 ) κατά: α)  του Δήμου Αχαρνών β) της Περιφέρειας Αττικής και γ) 

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, επιδοθείσης  στο Δήμο Αχαρνών στις 24-07-2020,   με 
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αίτημα να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι,  αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για τους 

αναφερόμενους  αναλυτικώς στο ιστορικό της  εν λόγω αγωγής αιτίες, να καταβάλουν   σε 

ολόκληρο ο καθένας και νομιμότοκα,  από την επίδοση της αγωγής,  τα ακόλουθα ποσά: α)  

στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 231.200,00 ευρώ, β) στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 

100.000,00 ευρώ, γ) στην  τρίτη ενάγουσα το ποσό των 123.400,00€, δ) στον τέταρτο 

ενάγοντα  το ποσό των 100.00,00 ευρώ και ε) στον πέμπτο ενάγοντα το ποσό των  123.400,00 

ευρώ.

2.Για την έγκριση ή μη της προτεινόμενης, από τον συνεργαζόμενο δικηγόρο του Δήμου  κο 

Θεμιστοκλή Μαμάκο,  αμοιβής για  την ως άνω δικαστική υπόθεση, ποσού 1600€ ( 20 ώρες χ 

80 € ανά ώρα απασχόλησης ) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%,  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

αμοιβών του κώδικα περί δικηγόρων. 

 Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος 

   
  Η Υπάλληλος                                       Η Προϊσταμένη                        Η Νομική Σύμβουλος
 Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση        Γεωργία Χ. Μπούσγου                 Δήμητρα Ε. Καψιώτη  
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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, 2 Ιανουαρίου  2023                                 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1.Την από 03-08-2022  υπ΄αριθμ.:  ΚΛ26836/2022 κλήση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 1ο Μονομελές προς τον Δήμο Αχαρνών για 

παράσταση κατά τη δικάσιμο την 23 Ιανουαρίου 2023 της από 25-07-2019 με 

Αριθ. Εισαγωγής : ΑΚΕ12061/26-7-2019 ανακοπής 

    ( άρθρο 933ΚΠολΔ ) αυτού κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης της  από 04-07-

2019 Επιταγής προς πληρωμή παρά πόδας του Α΄ εκτελεστού απογράφου της 

9068/2008 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

( Τμήμα 25ο )   

2 Την από 24-10-2022  υπ΄αριθμ.:  ΚΛ37729/2022 κλήση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 1ο Μονομελές προς τον Δήμο Αχαρνών για 

παράσταση κατά τη δικάσιμο την 23 Ιανουαρίου 2023 της από 25-07-2019 με 

Αριθ. Εισαγωγής : ΑΚΕ12061/26-7-2019 ανακοπής ( άρθρο 933ΚΠολΔ ) αυτού 

κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης της  από 04-07-2019 Επιταγής προς πληρωμή 

παρά πόδας του Α΄ εκτελεστού απογράφου της 9068/2008 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 25ο )   

11ο ΘΕΜΑ
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3. Την από 21-10-2022  υπ΄αριθμ.:  ΚΛ37702/2022 κλήση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 1ο Μονομελές προς τον Δήμαρχο  Αχαρνών για 

παράσταση κατά τη δικάσιμο την 23 Ιανουαρίου 2023 της από 25-07-2019 με 

Αριθ. Εισαγωγής : ΑΚΕ12061/26-7-2019 ανακοπής 

     ( άρθρο 933ΚΠολΔ ) του Δήμου Αχαρνών  κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης της  

από 04-07-2019 Επιταγής προς πληρωμή παρά πόδας του Α΄ εκτελεστού 

απογράφου της 9068/2008 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών ( Τμήμα 25ο ).   

4.Την  υπ΄αριθμ.: 167/24-9-2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, δια της 

οποίας εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.: 2082/23-07-2019 απόφαση Δημάρχου δυνάμει της  

οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος  Θεμιστοκλής Μαμάκος,  

δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096, για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών και για την άσκηση της από 25-07-2019 με Αριθ. Εισαγωγής : 

ΑΚΕ12061/26-7-2019 ανακοπής ( άρθρο 933ΚΠολΔ ) αυτού κατά της 

αναγκαστικής εκτέλεσης της  από 04-07-2019 Επιταγής προς πληρωμή παρά 

πόδας του Α΄ εκτελεστού απογράφου της 9068/2008 απόφασης του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 25ο ). 

5. Το γεγονός ότι επιδόθηκε στο Δήμο Αχαρνών στις 10-09-2019 η από 09-09-2019 

Ανάκληση-Παραίτηση των Χριστόπουλου Γεωργίου κ.λ.π ενώπιον παντός 

Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής εκ της από 4-07-2019 Επιταγής προς πληρωμή  

παρά πόδας του Α΄ εκτελεστού απογράφου της 9068/2008 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 25ο ). 

6.Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την  εκπροσώπηση του Δήμου 

προκειμένου να παρασταθεί και να δηλώσει παραίτηση εκ του δικογράφου της από 

25-07-2019 με Αριθ. Εισαγωγής : ΑΚΕ12061/26-7-2019 ανακοπής του Δήμου   

κατά την δικάσιμο την 23-1-2023  ως ανωτέρω αναφέρεται.

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 

76 και 77 του ν. 4555/2018 και ισχύουν 

11.Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

12.Την υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Όπως ληφθεί απόφαση: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 1ο Μονομελές,  να παραστεί και να υποβάλει 

παραίτηση εκ του  δικογράφου της από 25-07-2019 με  Αριθ. Εισαγωγής : 

ΑΚΕ12061/26-7-2019 ανακοπής ( άρθρο 933ΚΠολΔ ) αυτού κατά της 

αναγκαστικής εκτέλεσης της  από 04-07-2019 Επιταγής προς πληρωμή παρά 

πόδας του Α΄ εκτελεστού απογράφου της 9068/2008 απόφασης του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 25ο ) κατά τη δικάσιμο την  23 

Ιανουαρίου 2023,  αλλά και σε κάθε μετ΄αναβολή, ή ματαίωση δικάσιμο, λόγω 

Ανάκλησης-Παραίτησης των αντιδίκων  ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου 

και Αρχής εκ της από 4-07-2019 Επιταγής προς πληρωμή  παρά πόδας του Α΄ 

εκτελεστού απογράφου της 9068/2008 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 25ο ). 

2.Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου για την  εν λόγω δικαστική υπόθεση,  η 

οποία ορίζεται   στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα  (149,00) ευρώ,  πλέον 

αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα 

Δικηγόρων παράρτημα Ι. 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κ. Μαμάκος Θεμιστοκλής.
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Η υπάλληλος                              Η προϊσταμένη                           Η Νομική Σύμβουλος

Χρυσαυγή Σ. Αγά                   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, 2 Ιανουαρίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 01/11/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 108717/113/2022 αίτηση των 

Σπυρίδωνος  Δαμάσκου  του Γεωργίου και  Ειρήνης Δαμάσκου  του Σπυρίδωνος 

ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΑ) με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών»  περί 

αναγνώρισης δικαιούχου της αποζημίωσης που θα καθοριστεί οριστικά από το 

Εφετείο Αθηνών  για τις ρυμοτομούμενες εδαφικές εκτάσεις   συνολικής 

επιφανείας 129,47 τ.μ. με Κ.Α.:29.04.11 και 29.50.42  επί των    Ο.Τ. Γ1939 και 

Γ2070 αντιστοίχως  στην Π.Ε. « ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» με ημερομηνία συζήτησης  της 

εν λόγω αιτήσεως  την  27/01/2023.

2)  Την από 30 Μαΐου 2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ:4314/604/2022 αίτηση των:  

Σπυρίδωνος Δαμάσκου  του Γεωργίου και Ειρήνης Δαμάσκου  του Σπυρίδωνος  

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου ( ΟΤΑ) με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών» περί 

12ο ΘΕΜΑ
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καθορισμού απευθείας  οριστικής τιμής για αποζημίωση, λόγω απαλλοτρίωσης 

εδαφικής έκτασης  συνολικής επιφανείας 129,47 τ.μ.  με Κ.Α.:29.04.11 και 

29.50.42  επί των  Ο.Τ: Γ1939 και Γ2070 αντιστοίχως της Πολεοδομικής 

Ενότητας « ΧΑΡΑΥΓΗ Β ΄» με ημερομηνία συζήτησης της εν λόγω αίτησης  

την 25 Απριλίου 2023.

3) Την υπ΄ αριθμ.: 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αχαρνών, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια της 

υπ΄αριθμ. 52/05-02-2009 νεώτερης και ισχύει,  δια της οποίας καθορίζεται τιμή 

μονάδος για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης επί της Π.Ε. 

«ΧΑΡΑΥΓΗ Β ΄» του Δήμου Αχαρνών, εξωδικαστικά, το ποσό των εκατόν 

εβδομήντα οκτώ (178,00) ευρώ το τ.μ.

4) 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

5) 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 

6) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

7) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση 

του Δήμου κατά την συζήτηση  των ως άνω αιτήσεων ( σχετ. 1, 2 )

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 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α) Όπως ληφθεί απόφαση:  1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  να  παραστεί και να  καταθέσει προτάσεις, 

ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την  27/01/2023, αλλά και σε 

κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της  από 01/11/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 

108717/113/2022 αίτησης των Σπυρίδωνος Δαμάσκου  του Γεωργίου και Ειρήνης 

Δαμάσκου  του Σπυρίδωνος  κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΑ) 

με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών » περί αναγνώρισης δικαιούχου της αποζημίωσης 

που θα καθοριστεί οριστικά από το Εφετείο Αθηνών  για τις ρυμοτομούμενες 

εδαφικές εκτάσεις   συνολικής επιφανείας 129,47 τ.μ. με Κ.Α.:29.04.11 και 29.50.42  

επί των    Ο.Τ. Γ1939 και Γ2070 αντιστοίχως  στην Π.Ε. 

« ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄»

 2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου η οποία ορίζεται στο ποσό 

των  εκατόν    

    ενενήντα δύο (192,00 ) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια   

    του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι 

Β) Όπως ληφθεί απόφαση: 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών να 

παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις-ανταίτηση   στο ποσό των 178,00 ευρώ/τ.μ 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/03-06-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια της 

υπ΄αριθμ. 52/05-02-2009 νεώτερης και ισχύει , κατά τη συζήτηση την 25 Απριλίου 

2023, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση  της από 30 Μαΐου 2022 

με ΓΑΚ/ΕΑΚ:4314/604/2022 αίτησης των: Σπυρίδωνος  Δαμάσκου του Γεωργίου και  

Ειρήνης Δαμάσκου  του Σπυρίδωνος  κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου ( ΟΤΑ) με την επωνυμία  Δήμος Αχαρνών περί καθορισμού απευθείας  

οριστικής τιμής για αποζημίωση, λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης  συνολικής 

επιφανείας 129,47 τ.μ.  με Κ.Α.:29.04.11 και 29.50.42  επί των  Ο.Τ: Γ1939 και 

Γ2070 αντιστοίχως της Πολεοδομικής Ενότητας « ΧΑΡΑΥΓΗ Β ΄». 
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2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου η οποία ορίζεται στο ποσό 

των    

    τετρακοσίων είκοσι επτά ( 427,00 ) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% 

σύμφωνα με τα 

    ελάχιστα όρια του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

   Προτεινόμενος   δικηγόρος: κος Χαράλαμπος  Νικολέρης 

        Η Υπάλληλος                            Η Προϊσταμένη                          Η Νομική Σύμβουλος

Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση        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
e-mail: nomiki@acharnes.gr       

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

                        Αχαρνές, 23 Νοεμβρίου  2022                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Έχοντας υπόψη:

1) To  με αριθ.πρωτ.:  115312/23-11-2022  έγγραφο αίτημα του υπαλλήλου κου Ν.Ρ.   για  

παροχή νομικής υποστήριξης  από το Δήμο Αχαρνών  κατόπιν του  από 30-10-2022   

Κλητηρίου  Θεσπίσματος  του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών   (δυνάμει των 

άρθρων 320,321, και 340 παρ. 4  του Κ.Π.Δ ως αντικαταστάθηκε με το ν. 4620/2019 ), 

προς τον αιτούντα,  για να δικαστεί ως υπαίτιος, κατόπιν της δικογραφίας  Α.Β.Μ.: ΕΓ25-

2021/109 ΔΒ21-8436,  μετά από μήνυση του καταγγέλλοντας κου  Χ. Ψ., για φερόμενη  

πρόκληση σωματικών κακώσεων  από δάγκωμα αδέσποτου σκύλου. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 Νομική 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020. 

13ο ΘΕΜΑ
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3)  Το από 23-11-2022     εισηγητικό σημείωμα   της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο 

αναφέρει ότι ο Δήμος Αχαρνών    δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω 

αιτούντα υπάλληλο,   κο. Ν.Ρ.,    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 

4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020 -αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020.

4)  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

5) 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

6) 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.

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

παραρτημάτων 

        αυτού

   8) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής     

9) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του  

    Δήμου Αχαρνών   

10) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της 

      Οικονομικής επιτροπής  

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

   Όπως ληφθεί απόφαση: 1) Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει 

νομική κάλυψη και συνδρομή στον υπάλληλο κ. Ν.Ρ., κατόπιν του από 23-11-2022  

αιτήματος αυτού,  ήτοι να παραστεί και να  τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Θ’ 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο την 10-03-2023, είτε σε 

κάθε άλλη  μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ότε και φέρεται ως κατηγορούμενος 

για παράβαση των άρθρων 1, 14, 15, 28, 51, 53,57, 79, 80, 314 § 1α, 2 ΠΚ σε 

συνδυασμό με το άρθρο 9 § 1, 4 του ν. 4039/2012, σε ποινική υπόθεση με Α.Β.Μ: 

ΔΒ21/8436  και ΕΓ25-2021/109, κατόπιν μηνύσεως του Χ.Ψ. για φερόμενη πρόκληση 

σωματικών κακώσεων από δάγκωμα αδέσποτου σκύλου.
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2) Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου, η οποία ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων 

πενήντα ενός  ( 351,00) ευρώ πλέον  αναλογούντος Φ.Π.Α 24 % σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δικηγόρων σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν. 4735/2020  

   Προτεινόμενη δικηγόρος από τον αιτούντα: κα Φανή Γκολέμη

                                        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
e-mail: nomiki@acharnes.gr       

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

                        Αχαρνές, 23 Δεκεμβρίου   2022                       

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Έχοντας υπόψη:

1) To  με αριθ.πρωτ.: 128355/22-12-2022  έγγραφο αίτημα του αιρετού κου Ε.Α για  παροχή 

νομικής υποστήριξης  από το Δήμο Αχαρνών,   κατόπιν της  με αριθ. ΑΒΜ:ΑΖ2021/1444 

από 17-05-2022 παραγγελίας της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών  προς τον κο 

Διοικητή του Α.Τ. Αχαρνών για συνέχιση προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση 

πλημμελήματος  από αμέλεια, τελούμενη   δια παραλείψεως ( παράβαση των άρθρων 

15,26α, 27,47,51,53,57,314 ΠΚ ) ,     ήτοι πρόκληση  σωματικής βλάβης από αδέσποτο 

ζώο  σε βάρος της Μ.Σ. απασχολούμενης με σύμβαση ΙΔΟΧ στο Δήμο Αχαρνών 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) «Νομική υποστήριξη αιρετών 

τοπικής αυτοδιοίκησης»

14ο ΘΕΜΑ
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3)  Το από 28-12-2022     εισηγητικό σημείωμα   της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο 

αναφέρει ότι ο Δήμος Αχαρνών    δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω 

αιτούντα αιρετό κ. Ε.Α   σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 

(Α΄63) «Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης»

4)  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

5) 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

6) 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.

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

παραρτημάτων 

        αυτού

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

Επιτροπής     

9) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του  

    Δήμου Αχαρνών   

10) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της 

      Οικονομικής επιτροπής  

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

   Όπως ληφθεί απόφαση: 1) Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει 

νομική κάλυψη και συνδρομή στον αιρετό κο Ε.Α ήτοι να συντάξει και να καταθέσει 

έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτικού υπαλλήλου του Α.Τ. Αχαρνών, κατόπιν 

της ΑΒΜ:ΑΖ2021/1444  παραγγελίας της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών  προς τον 

κο Διοικητή του Α.Τ. Αχαρνών για συνέχιση προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση 

πλημμελήματος  από αμέλεια, τελούμενη   δια παραλείψεως ( παράβαση των άρθρων 15,26α, 

27,47,51,53,57,314 ΠΚ ) ,     ήτοι πρόκληση  σωματικής βλάβης από αδέσποτο ζώο  σε βάρος 

της Μ.Σ. απασχολούμενης με σύμβαση ΙΔΟΧ στο Δήμο Αχαρνών 

2) Για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου, το ποσό των  τριακοσίων πενήντα ενός  ( 

351,00) ευρώ πλέον  αναλογούντος Φ.Π.Α 24 %, όπως  προσδιορίζεται στους πίνακες 
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αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων  (ν. 4194/2013,Α’ 208), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 

του ν. 4915/2022 (Α΄63)  

   Προτεινόμενη δικηγόρος από τον αιτούντα: κα Φανή Γκολέμη

                                        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, 3 Ιανουαρίου 2023  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 23/6/2021, επιδοθείσα στο Δήμο στις 12-10-2021, αίτηση αναιρέσεως  

ενώπιον  του Αρείου Πάγου    της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, υπό την επωνυμία 

« ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ » και με τον διακριτικό τίτλο « EXTRA BETON » 

κατατεθείσα  στο Εφετείο Αθηνών με  Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 4823/645/2021  κατά: α)  του 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών » ως 

καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Δήμος Θρακομακεδόνων » β)  της 

Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών ( ΔΕΤΕΔΑ ), νομίμως 

εκπροσωπουμένης, γ) του Δήμου Αχαρνών και δ) της υπ΄αριθμ.: 5420/2020 

15ο ΘΕΜΑ
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τελεσιδίκου αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών ( 14ου Τμήματος ) δια της 

οποίας η εταιρεία αιτείται:  α) να γίνει δεκτή η εν λόγω  αίτηση  β) να αναιρεθεί η  υπ’ 

αριθμ. 5420/2020 τελεσίδικος απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 14ο ) 

γ) να γίνει δεκτή η από 4 Μαρτίου 2019    και με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 24101/1803/14-3-2019 

παραδεκτή και βάσιμη έφεση κατά της υπ. αριθμ. 209/2019 οριστικής αποφάσεως του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δ) να γίνει καθ’ ολοκληρία αποδεκτή η  από 15-

09-2013 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 125580/3672/24-9-2013 παραδεκτή και βάσιμη  αγωγή  και 

να καταδικαστούν οι αναιρεσίβλητοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή 

του πληρεξούσιου δικηγόρου, με ορισθείσα δικάσιμο από τον Πρόεδρο του Α2 

Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου  για εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης την 30 

Ιανουαρίου 2023  

2) Την υπ΄αριθμ.: 32/28-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΔΡΩΨ8-ΦΟΟ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Θεμιστοκλής  

Μαμάκος  με ΑΜΔΣΑ: 17096,  για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο  της με ΓΑΚ: 2649/2019 έφεσης που 

άσκησε η εταιρεία  περιορισμένης ευθύνης, υπό την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ 

ΕΠΕ » κατά  του  Δήμου Αχαρνών,  κατά της ΔΕΤΕΔΑ και κατά της υπ αριθμ 

209/2019 Οριστικής Απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

3) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 ).  

4) 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

5) 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 

6) 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

7) 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 

8) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

9) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  
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10) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού.

                                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης: 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει 

τον  Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον  του Αρείου 

Πάγου, κατά την δικάσιμο την 30-01-2023   αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

δικάσιμο  της   από 23/6/2021  αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας  περιορισμένης ευθύνης, 

υπό την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ » και το διακριτικό τίτλο « EXTRA BETON » 

κατατεθείσα  στο Εφετείο Αθηνών με  Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 4823/645/2021  κατά: α)  του 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών » ως καθολικού 

διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Δήμος Θρακομακεδόνων » β)  της Δημοτικής 

Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών 

( ΔΕΤΕΔΑ ), νομίμως εκπροσωπουμένης, γ) του Δήμου Αχαρνών και δ) της υπ΄αριθμ.: 

5420/2020 τελεσιδίκου αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών ( 14ου Τμήματος ), δια 

της οποίας η εταιρεία αιτείται:  α) να γίνει δεκτή η εν λόγω  αίτηση  β) να αναιρεθεί η  υπ’ 

αριθμ. 5420/2020 τελεσίδικος απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 14ο ) γ) να 

γίνει δεκτή η από 4 Μαρτίου 2019  με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 24101/1803/14-3-2019 παραδεκτή και 

βάσιμη έφεση κατά της υπ. αριθμ. 209/2019 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, δ) να γίνει καθ’ ολοκληρία αποδεκτή η  από 15-09-2013 και με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ: 125580/3672/24-9-2013 παραδεκτή και βάσιμη  αγωγή  και να καταδικαστούν οι 

αναιρεσίβλητοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου 

δικηγόρου της

 2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική 

υπόθεση,  η οποία ορίζεται 

     στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα τριών  ( 993,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 

24%,  σύμφωνα  με  

     τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα περί  Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

      Προτεινόμενος  δικηγόρος κος: Θεμιστοκλής Μαμάκος   

             Η Υπάλληλος                               Η Προϊσταμένη                      Η Νομική Σύμβουλος

 Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση           Γεωργία Χ. Μπούσγου                Δήμητρα Ε. Καψιώτη  
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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, 3 Ιανουαρίου 2023  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 14/9/2022 αίτηση  του Δήμου Αχαρνών  ενώπιον  του Αρείου Πάγου 

κατατεθείσα ενώπιον του Εφετείου Αθηνών με  Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 

6932/769/2022, η οποία στρέφεται   κατά του Μαρίνου Νικολάου του 

Σπυρίδωνος περί αναιρέσεως  της υπ΄αριθμ.: 2412/2022 τελεσιδίκου αποφάσεως 

του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 3ο Εργατικά ) και δια της οποίας ο 

16ο ΘΕΜΑ
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ο δήμος αιτείται:   α) να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση  Αναιρέσεως, β) να 

εξαφανισθεί η  υπ’ αριθμ. 2412/2022 τελεσίδικος απόφαση του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 3ο – Εργατικά ) γ) να γίνει δεκτή η από 07/04/2021 

ΑΚΔ. 21876/1459/15-04-2021 (  αρ. πρωτ. Προσδιορισμού 3312/2431/15-5-

2021 ) ασκηθείσα έφεση και δ) να απορριφθεί η από 06/03/2019 ( ΑΚΔ. 

33090/89/9-4-2019 ) αγωγή του αντιδίκου ( για  ανεξόφλητα τιμολόγια από 

εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων - συναφθείσα  εργολαβική σύμβαση στις 

28-06-2005 ) ,  με ημερομηνία συζήτησης της ως άνω αίτησης του Δήμου  την 

31/01/2023. 

2) Την υπ΄αριθμ.: 15/19-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΚΕΩΨ8-6ΥΕ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο 

κ. Θεμιστοκλής  Μαμάκος με ΑΜΔΣΑ: 17096,  για  να εκπροσωπήσει τον 

Δήμο Αχαρνών για την άσκηση Έφεσης κατά του Νικολάου Μαρίνου του 

Σπυρίδωνα και κατά της 131/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (τμήμα αμοιβών). 

3) Την αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση 

του Δήμου κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 ) 

4) 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

5) 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 

6) 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

7) 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 

8) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   
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9) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

                                                                 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Την λήψη απόφασης: 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να καταθέσει 

προτάσεις  ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση την 31-01-2023, 

αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της  από 14/9/2022 

κατατεθείσας ενώπιον του Εφετείου Αθηνών  με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 

6932/769/2022 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Αχαρνών,  κατά του Μαρίνου 

Νικολάου του Σπυρίδωνος με την οποία ζητείται:  α) να γίνει δεκτή η παρούσα 

αίτηση  Αναιρέσεως, β) να εξαφανισθεί η  υπ’ αριθμ. 2412/2022 τελεσίδικος 

απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα 3ο – Εργατικά ) γ) να 

γίνει δεκτή η από 07/04/2021 ΑΚΔ. 21876/1459/15-04-2021 (  αρ. πρωτ. 

Προσδιορισμού 3312/2431/15-5-2021 ) ασκηθείσα έφεση και δ) να απορριφθεί 

η από 06/03/2019 ( ΑΚΔ. 33090/89/9-4-2019 ) αγωγή του αντιδίκου. 

       2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω 

δικαστική υπόθεση,  

        η οποία ορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα τριών  ( 993,00 ) ευρώ 

πλέον αναλογούντος                            

               Φ.Π.Α. 24%,  σύμφωνα  με  τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα περί  

Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

      Προτεινόμενος  δικηγόρος κος: Θεμιστοκλής Μαμάκος   

      Η Υπάλληλος                           Η Προϊσταμένη                        Η Νομική Σύμβουλος  

Αλεξάνδρα Κ. Μπαρμπαρούση           Γεωργία Χ. Μπούσγου               Δήμητρα Ε. Καψιώτη  
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                       Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

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

      
                  Αχαρνές, 4 Ιανουαρίου 2023                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

17ο ΘΕΜΑ
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12) Την από  07/07/2022 αίτηση των 1) Παναγιώτας χήρας Νικολάου Γιουβανούδη 

2) Γεωργίου Γιουβανούδη του Νικολάου και της Παναγιώτας 3) Χρήστου 

Γιουβανούδη του Νικολάου και της Παναγιώτας ενώπιον του Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα Απαλλοτριώσεων ) κατά του Δήμου Αχαρνών περί 

καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου 

αποζημίωσης από απαλλοτρίωση κατά το αναλογούν ποσοστό ανά  εκάστη εκ 

των συνιδιοκτησιών της  στην Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Α »  επί του Ο.Τ Γ1453 με 

Αριθμός Κτηματολογικού πίνακα κτηματογράφησης 31.11.24 και 31.11.25 και 

ειδικότερα για αποζημίωση  από τον Δήμο Αχαρνών   συνολικής έκτασης 

246,12 τ.μ., στο ποσό των 919 ευρώ με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω 

αιτήσεως  την  07/02/2023. 

13) Την υπ΄ αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, 

όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια  της υπ΄ αριθμ. 52/5-2-2009 

νεώτερης  και ισχύει και δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης  για την 

εν λόγω περιοχή  το ποσό των 207,00 ευρώ το τ.μ.  

14) 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

15) 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 

16) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.

17) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

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

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

1649/1986

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 
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ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων 

                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης: 1.  Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να  

εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Μονομελούς    Εφετείου Αθηνών,  

να παρασταθεί  και να  καταθέσει  προτάσεις- ανταίτηση στο ποσό των 207,00 

ευρώ/τ.μ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια  της υπ΄αριθμ. 52/5-

2-2009 νεώτερης  και ισχύει κατά την συζήτηση   την 07/02/2023, αλλά και σε κάθε 

μετ΄αναβολή ή  ματαίωση  συζήτηση της από 07/07/2022 αίτησης των 1) Παναγιώτας 

χήρας Νικολάου Γιουβανούδη 2) Γεωργίου Γιουβανούδη του Νικολάου και της 

Παναγιώτας 3) Χρήστου Γιουβανούδη του Νικολάου περί καθορισμού προσωρινής 

τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης από απαλλοτρίωση κατά το 

αναλογούν   ποσοστό ανά  εκάστη εκ των συνιδιοκτησιών της  στην Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Α 

»  επί του Ο.Τ Γ1453 με Αριθμός Κτηματολογικού πίνακα κτηματογράφησης 

31.11.24 και 31.11.25 και ειδικότερα για αποζημίωση  από τον Δήμο Αχαρνών   

συνολικής έκτασης 246,12 τ.μ..

2. Για την έγκριση  αμοιβής του  πληρεξούσιου  δικηγόρου για την εν λόγω 

δικαστική υπόθεση, η οποία ορίζεται στο   ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά  

(427,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ 24% ,  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

   Προτεινόμενη  δικηγόρος: κα Φανή Κατάρα 

                             Η Προϊσταμένη                                   Η Νομική Σύμβουλος
                              
                              Γεωργία Χ. Μπούσγου                            Δήμητρα Ε. Καψιώτη        
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18ο ΘΕΜΑ
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 4 Ιανουαρίου 2023 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Την  από 08/12/2021 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 9864/1033/2021 αίτηση των: α)  

Κρόκου Βασιλικής χήρας Νικολάου το γένος Παναγιώτη Γκίκα  και β)  Κρόκου 

Παναγιώτας του Νικολάου  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά του 

Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω  

απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης  στο Ο.Τ. Γ1458 με Αριθμό Ιδιοκτησίας : 

31.14.06 στην  Πολεοδομική Ενότητα  «ΛΑΘΕΑ Α», συνολικής επιφανείας 

244,78 τ.μ,, στο ποσό των 259,50  ευρώ με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω 

αιτήσεως  την  14/02/2023. 

2) Την υπ’ αριθ. 475/09-10-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος Γεώργιος Καφύρας για την 

εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ 88260/2018 αίτησης των ως άνω 

αιτούντων ( στοιχ. 1 ) περί αναγνώρισης δικαιούχων  

3) Την υπ΄ αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, 

όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια  της υπ΄ αριθμ. 52/5-2-2009 

νεώτερης  και ισχύει και δια της οποίας ορίζεται ως τιμή αποζημίωσης  για την 

εν λόγω περιοχή  το ποσό των 207,00 ευρώ το τ.μ. 

4) 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

5) 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 
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6) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

7) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού.  

9) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση 

του Δήμου κατά την συζήτηση  της ως άνω αίτησης ( στοιχ. 1 ) 

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

Την λήψη απόφασης: 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  

εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις - 

ανταίτηση, ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στο ποσό  των 207,00 ευρώ το 

τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε δια  της υπ΄ αριθμ. 52/5-2-

2009 νεώτερης  και ισχύει κατά τη συζήτηση  την 14/02/2023  αλλά και σε κάθε μετ΄ 

αναβολή  ή ματαίωση  συζήτηση της από 08/12/2021  με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 

9864/1033/2021 αίτησης των: α)  Κρόκου Βασιλικής χήρας Νικολάου το γένος  

Παναγιώτη Γκίκα  και β)  Κρόκου Παναγιώτας του Νικολάου  κατά του Δήμου 

Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω  

απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης  στο Ο.Τ. Γ1458 με Αριθμό Ιδιοκτησίας : 

31.14.06 στην  Πολεοδομική Ενότητα  «ΛΑΘΕΑ Α», συνολικής επιφανείας 244,78 

τ.μ,, στο ποσό των 259,50  ευρώ 

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική 

υπόθεση, η οποία ορίζεται στο ποσό των (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 
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24%, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων 

Παράρτημα Ι. 

Προτεινόμενος δικηγόρος κος: Καφύρας Γεώργιος  

   Η Προϊσταμένη                                        Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                 Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Αλεξάνδρα Κολοκούρη                                       Αχαρνές :      

22/12/2022
Τηλ.           : 213 20 72 436

                          
E I Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                               Προς:
                                                                             Τον Πρόεδρο  Οικονομικής 
Επιτροπής
                                                                          κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

   

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΛΑΚΚΩΝ (2022)» και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  «ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
         

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου 

Αχαρνών έτους 2022 το οποίο εγκρίθηκε με την 67/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το έργο αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 132/2022 

Μελέτη προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 

532/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.025, Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022, του Δήμου Αχαρνών.

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 12 μήνες 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 (όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 37 του Ν.4782/2021). Με την με αρ. 571/2022 (ΑΔΑ: 90ΚΗΩΨ8-ΥΓΒ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου.

Στις 06-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)» με Α/Α Συστήματος: 

193154 του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στις 08-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του 

διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 

19ο ΘΕΜΑ
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προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 

συστήματος 193154 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 ανάρτησε 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 INATEK MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 02/12/2022 17:41:50
2 ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/12/2022 14:06:20

3 ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 05/12/2022 14:08:36

4 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/12/2022 14:45:57

5 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/12/2022 15:10:33

6 Ανώνυμος εταιρεία με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

05/12/2022 16:02:16

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Σύμφωνα με την διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 

3 αναφέρεται ότι: Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των 

εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Με τον από 02-12-2022 σφραγισμένο φάκελο η εταιρεία INATEK MONOΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ κατέθεσε την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με αριθμό 8002049457/30-11-2022 από 

την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. Με το με αρ. πρωτ. 122314/08-12-2022 έγγραφο ζητήθηκε 

από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. ο έλεγχος εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της 

εταιρείας INATEK MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Mε το με αρ. πρωτ. 123171/09-11-2022 (παραλαβής 

Δήμου Αχαρνών), η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της επιστολής.

Επίσης, με τον με αρ. πρωτ. 120058/05-12-2022 σφραγισμένο φάκελο η εταιρεία 

ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. κατέθεσε την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με αριθμό 
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227000942/01-12-2022 από την ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E. Με το με αρ. πρωτ. 

122315/08-12-2022 έγγραφο ζητήθηκε από την ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E ο 

έλεγχος εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

Mε το με αρ. πρωτ. 123205/12-12-2022 (παραλαβής Δήμου Αχαρνών), η ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E. επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της επιστολής.

Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση 

ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ. 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-163444 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.226,00€

2 e-163441 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.226,00€

3 e-163445 ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3.226,00€

4 e-163355 Ανώνυμος εταιρεία με επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

3.226,00€

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, 

ανάρτησε 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 272139 ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 53,33 %

2 272090 ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 40,00 %

3 270931 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36,67 %

4 270926 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,33 %

5 271791
Ανώνυμος εταιρεία με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

20,01 %

6 270772 INATEK MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 11,01%
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, 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, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των 

εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 32,39%. Η 

προσφορά της «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», που είναι και ο πρώτος οικονομικός 

φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας με προσφορά 53,33%, παρουσιάζει  ποσοστό απόκλισης  

από τον Μ.Ο. κατά 20,94 %, δηλαδή μεγαλύτερη 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. Οι αιτιολογήσεις 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 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.
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   Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τ.Υ. Ο Αντιδήμαρχος 
Τ.Υ. 

       Αναστάσιος Δαμάσκος              Νικόλαος 
Δαμάσκος 
Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : (συνημμένο ως αναπόσπαστο μέρος της Εισήγησης)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)»

Στις 06-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)» με Α/Α 
Συστήματος: 193154 του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στις 08-12-2022, ημέρα Πέμπτη 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 193154 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 ανάρτησε 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 INATEK MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 02/12/2022 17:41:50
2 ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/12/2022 14:06:20

3 ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 05/12/2022 14:08:36

4 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/12/2022 14:45:57
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5 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/12/2022 15:10:33

6 Ανώνυμος εταιρεία με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

05/12/2022 16:02:16

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Σύμφωνα με την διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 
3 αναφέρεται ότι: Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των 
εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Με τον από 02-12-2022 σφραγισμένο φάκελο η εταιρεία INATEK MONOΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ κατέθεσε την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με αριθμό 8002049457/30-11-2022 από 
την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. Με το με αρ. πρωτ. 122314/08-12-2022 έγγραφο ζητήθηκε 
από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. ο έλεγχος εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της 
εταιρείας INATEK MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Mε το με αρ. πρωτ. 123171/09-11-2022 (παραλαβής 
Δήμου Αχαρνών), η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της επιστολής.

Επίσης, με τον με αρ. πρωτ. 120058/05-12-2022 σφραγισμένο φάκελο η εταιρεία 
ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. κατέθεσε την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με αριθμό 
227000942/01-12-2022 από την ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E. Με το με αρ. πρωτ. 
122315/08-12-2022 έγγραφο ζητήθηκε από την ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E ο 
έλεγχος εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 
Mε το με αρ. πρωτ. 123205/12-12-2022 (παραλαβής Δήμου Αχαρνών), η ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E. επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της επιστολής.

Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση 
ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ. 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-163444 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.226,00€

2 e-163441 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.226,00€

3 e-163445 ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3.226,00€

4 e-163355 Ανώνυμος εταιρεία με επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

3.226,00€

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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 272139 ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 53,33 %

2 272090 ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 40,00 %

3 270931 ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36,67 %

4 270926 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,33 %

5 271791
Ανώνυμος εταιρεία με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

20,01 %

6 270772 INATEK MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 11,01%

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, 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, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των 
εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 32,39%. Η 
προσφορά της «ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», που είναι και ο πρώτος οικονομικός 
φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας με προσφορά 53,33%, παρουσιάζει  ποσοστό απόκλισης  
από τον Μ.Ο. κατά 20,94 %, δηλαδή μεγαλύτερη 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. Οι αιτιολογήσεις 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
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3. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ      Τακτικό μέλος
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