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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
   ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων   
                 Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022   
 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
         Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση 
σύμφωνα  με το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από 
εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη 
λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την 
αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. 
 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) 
απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών. 
    Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών 
(εξόδων) για το Γ΄ τρίμηνο Οικονομικού έτους 2022 έχουν ως εξής: 
 

 

 

 

 

1ο ΘΕΜΑ 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 23.429.103,60 16.822.537,87 0,7180188 16.822.537,87 0,7180188 1 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 450.000,00 131.183,34 0,2915185 131.183,34 0,2915185 1 

2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 80.000,00 65.017,72 0,8127215 65.017,72 0,8127215 1 

3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 9.662.000,00 6.826.680,92 0,7065495 6.826.680,92 0,7065495 1 

4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 2.324.100,00 1.518.823,41 0,6535104 1.518.823,41 0,6535104 1 

5 Φόροι και εισφορές 305.000,00 139.337,69 0,4568449 139.337,69 0,4568449 1 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 10.345.183,60 8.063.881,98 0,7794818 8.063.881,98 0,7794818 1 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 262.820,00 77.612,81 0,2953079 77.612,81 0,2953079 1 

1 Εκτακτα έσοδα 39.067.466,97 6.423.133,81 0,1644113 6.338.367,56 0,1622416 0,986803 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 25.000,00 10.168,34 0,4067336 10.168,34 0,4067336 1 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.715.831,69 2.758.898,76 0,5850291 2.758.898,76 0,5850291 1 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 14.007.701,85 925.432,32 0,066066 925.432,32 0,066066 1 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1.000,00 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 578.000,00 267.237,79 0,4623491 182.471,54 0,3156947 0,6828059 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 19.739.933,43 2.461.396,60 0,1246912 2.461.396,60 0,1246912 1 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 8.454.399,25 8.790.807,70 1,0397909 8.790.807,70 1,0397909 1 

21 Τακτικά έσοδα 8.424.399,25 8.784.743,60 1,0427739 8.784.743,60 1,0427739 1 

22 Έκτακτα έσοδα 30.000,00 6.064,10 0,2021367 6.064,10 0,2021367 1 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 15.840.158,38 15.840.069,54 0,9999944 175.622,79 0,0110872 0,0110872 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 15.840.158,38 15.840.069,54 0,9999944 175.622,79 0,0110872 0,0110872 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 10.227.017,04 6.228.241,05 0,6089988 6.228.241,05 0,6089988 1 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 9.198.617,04 5.347.842,76 0,5813746 5.347.842,76 0,5813746 1 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 53.000,00 3.693,29 0,0696847 3.693,29 0,0696847 1 

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 975.400,00 876.705,00 0,8988159 876.705,00 0,8988159 1 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 18.749.713,82 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

  Σύνολα εσόδων 115.767.859,06 54.104.789,97   38.355.576,97     

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 52221704,12 44375957,3 0,849761 31523204,59 0,6036418 27766180,8 26176060,17 0,5012487 0,8303743 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21112895,86 19746298,1 0,935272 13035170,04 0,6174032 12989121,8 12978329,73 0,614711 0,9956395 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 6495961,07 4615775,57 0,710561 3583254,1 0,5516126 2930492,89 2310689,35 0,3557117 0,6448578 

62 Παροχές τρίτων 4211019,33 3477810,71 0,825883 2876175,44 0,6830117 2694678,21 2649879,53 0,6292727 0,9213205 

63 Φόροι - τέλη 120742,51 75698,01 0,626938 63431,8 0,5253477 63440,22 63440,22 0,5254174 1,0001327 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 4129370,67 3141372,54 0,760739 2158765,29 0,5227831 1927164,28 1310148,64 0,3172756 0,6068972 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 611947,53 611947,53 1 583288,94 0,9531682 583195,92 583195,92 0,9530162 0,9998405 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4610442,32 3597506,4 0,780295 1224718,52 0,2656401 961459,54 847088,09 0,1837325 0,6916594 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 10471324,83 8651548,39 0,826213 7764058,11 0,741459 5417862,98 5417862,98 0,5174 0,6978133 

68 Λοιπά Έξοδα 458000 458000 1 234342,35 0,5116645 198765,01 15425,71 0,0336806 0,0658255 

7 Επενδύσεις 25312525,81 17614966,5 0,695899 5856753,23 0,2313777 5324847,08 3510022,37 0,1386674 0,599312 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7723699,85 6413145,82 0,83032 3912827,28 0,5066001 3470178,5 1852863,06 0,2398932 0,4735356 

73 Έργα 16499700,96 10762885,1 0,652308 1866158,85 0,1131026 1830488,58 1632979,31 0,0989702 0,8750484 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1089125 438935,61 0,403017 77767,1 0,0714033 24180 24180 0,0222013 0,3109284 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 38233629,13 14989321,6 0,392045 12199123,18 0,3190679 6707371,87 4712577,65 0,1232574 0,3863046 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5771619,67 5771619,67 1 5735279,39 0,9937036 3245552,05 2454310,62 0,4252378 0,4279322 

82 Αποδόσεις 9236461,92 9217701,92 0,997969 6463843,79 0,6998182 3461819,82 2258267,03 0,2444948 0,3493691 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 23225547,54 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεματικό 0                 

  Σύνολα δαπανών 115767859,1 76980245,4   49579081   39798399,8 34398660,19     

 



     Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Μιχαήλ Βρεττός 
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Αχαρνές, 14/10/2022 

 
 

 
 

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 99593/13-10-2022 και 99860/13-10-2022 πρακτικών Νο1 

και Νο2 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, που αφορά στον αξιολόγηση των 

προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα – 

Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών. 

              Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 801189166, Δ.Ο.Υ.: 

Ελευσίνας, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Θέση Μαύρη Ώρα, 193 00 – Ασπρόπυργος, ως προσωρινής 

αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα – 

Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών». 

 
 

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 

2ο ΘΕΜΑ 



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. 

4. 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.  

5. 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)». 

6. 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)». 

7. Την αριθ. 68/2022 μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης – 

Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού του Δήμου Αχαρνών. 

8. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας ελαστικών για τα 

οχήματα/μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών για δύο έτη. 

9. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 72577/25-07-2022) που καταχώρησε ο Δήμος στο 

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

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ010992607 2022-07-25».  

10. Το αριθ. πρωτ. 72584/25-07-2022 τεκμηριωμένο αίτημα του Αυτοτελούς τμήματος 

διαχείρισης, συντήρησης στόλου & λοιπού εξοπλισμού προς την Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών του 

Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την με αρ. πρωτ. 73058/26-07-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

630/2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΝΝΖΩΨ8-4ΞΜ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος: 22REQ011045315 2022-08-23) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 193.303,60 €, 

σε βάρος του Κ.Α. 20-6671.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και συγκεκριμένα για τα 

οικονομικά έτη 2022 (με ποσό 30.000,00 €) και 2023 (με ποσό 163.303,60 €). 

12. Την υπ' αριθ.  426/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΤΦΩΨ8-ΧΧΑ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του 

Δήμου που αφορά στην έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των 

οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου και στην εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην 

έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης. 

13. Την με αρ. πρωτ. 88504/14-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011244214 2022-09-15) διακήρυξη. 

14. Την με αρ. πρωτ. 88506/14-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΖΓΩΨ8-ΜΡΨ) προκήρυξη. 



15. Την με αρ. πρωτ. 90373/20-09-2022 πρόσκληση προς την Επιτροπή 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. 

16. Το με αρ. 13095/16-09-2022 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών». 

17. Το με αρ. 1274/03-09-2022 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος». 

18. Το με αρ. 14711/16-07-2022 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών». 

19. Το με αρ. 4816/16-12-2022 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση». 

20. Το γεγονός πως στον παρόντα διαγωνισμό υπεβλήθη ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και συγκεκριμένα από την 

εταιρεία «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.». 

21. Με το αρ. πρωτ. 99593/13-10-2022 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού, περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του μοναδικό συμμετέχοντα υποψήφιου οικονομικού φορέα, έγινε 

αποδεκτή στο σύνολό της η προσφορά της ως άνω εταιρείας. 

22. Στην συνέχεια με το αρ. πρωτ. 99860/13-10-2022 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 

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

επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής της ανάδειξης της εταιρείας «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Ι.Κ.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 801189166, Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Θέση Μαύρη Ώρα, 

193 00 – Ασπρόπυργος, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Πανουσάκη Θωμά (Διαχειριστή της ως άνω 

εταιρείας) ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών, για δύο έτη, με το συνολικό ποσό των 

153.620,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 36.868,80 €). 

23. 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. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής δεν κοινοποιείται 

στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.  

24. 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 αρ. πρωτ. 99593/13-10-2022 και 99860/13-10-2022 πρακτικών Νο1 και 

Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 



Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – 

Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στον αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών 

και  

Β. Στην ανάδειξη της ασφαλιστικής εταιρείας «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 801189166, 

Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Θέση Μαύρη Ώρα, 193 00 – Ασπρόπυργος, τηλ. 

2104404242, e-mail: info@panousakis.gr, ike@panousakis.gr, ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου 

Αχαρνών, για δύο έτη, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 153.620,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (190.488,80 

€ με Φ.Π.Α., Φ.Π.Α. ίσο με 36.868,80 €) και της οποίας η προσφορά κρίθηκε πλήρης σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

        

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής          Τα μέλη της Επιτροπής  

 
 
 
 

           Κων/νος Κασιμάτης 1. Σάββας Παπαδόπουλος  2. Σπυρίδων Παππούς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή παραλαβής γενικών 
υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια:  Κ. Τούντα  
Τηλ.: 210  2415447 
E-mail: ktounta@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 

Προς: 

 
Αχαρνές, 14/10/2022 

 
 

 
 

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
      ΘΕΜΑ: « Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 100209/14-10-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής 

παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά 

στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47990/12-11-2021 σύμβασης του κου Εμμανουήλ Εμ. 

Πετράκη, για την ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» από την προμήθεια κρασπέδων και πλακών 

λόγω ανωτέρας βίας (οικονομική και ενεργειακή κρίση), 

   Β. Τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 47990/12-11-2021 σύμβασης του κου Εμμανουήλ Εμ. 

Πετράκη, για την ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» από την προμήθεια κρασπέδων και πλακών, 

στην τιμή των 6,59 € πλέον Φ.Π.Α. ανά m2 πλάκας πεζοδρομίου αντί του έως τώρα ποσού των 

4,39 € πλέον Φ.Π.Α. m2 πλάκας πεζοδρομίου, χωρίς την υπέρβαση του αρχικού υπολειπόμενου 

ποσού της σύμβασης, ήτοι 28.932,73 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% λόγω ανωτέρας βίας 

(οικονομική και ενεργειακή κρίση), 

   Γ. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά δώδεκα (12) μήνες,  από 12/11/2022 έως 

12/11/2023 του κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη, για την ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» από την 

προμήθεια κρασπέδων και πλακών, λόγω ανωτέρας βίας (οικονομική και ενεργειακή κρίση.) 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Στην επιτροπή κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 93247/28-09-2022 αίτημα του κου Εμμανουήλ Εμ. 

Πετράκη αναφορικά με την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47990/12-11-2021 σύμβασης, που αφορά στην 

ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» από την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, λόγω ανωτέρας 

βίας (Covid-19, πόλεμος στην Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή κρίση). 

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

 Α. την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 100209/14-10-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής 

παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην 

τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47990/12-11-2021 σύμβασης του κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη, για την 

3ο ΘΕΜΑ 



ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» από την προμήθεια κρασπέδων και πλακών λόγω ανωτέρας βίας (Covid-

19,πόλεμος στην Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή κρίση), 

 Β. την τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 47990/12-11-2021 σύμβασης του κου Εμμανουήλ Εμ. 

Πετράκη, για την ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» από την προμήθεια κρασπέδων και πλακών, στην τιμή των 

6,59 € πλέον Φ.Π.Α. ανά m2 πλάκας πεζοδρομίου αντί του έως τώρα ποσού των 4,39 € πλέον Φ.Π.Α. m2 

πλάκας πεζοδρομίου, χωρίς την υπέρβαση του αρχικού υπολειπόμενου ποσού της σύμβασης, ήτοι 28.932,73 

€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19,πόλεμος στην Ουκρανία, οικονομική 

και ενεργειακή κρίση και 

Γ. Την επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά δώδεκα (12) μήνες,  από 12/11/2022 έως 

12/11/2023 του κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη, για την ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» από την προμήθεια 

κρασπέδων και πλακών, λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19,πόλεμος στην Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή 

κρίση 

 

Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούμε για την έγκριση και τροποποίηση της σύμβασης και παρακαλούμε για τις 

δικές σας ενέργειες. 

 

 

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής          Τα μέλη της Επιτροπής  

 
 
 
 

   Κων/να Τούντα            1. Ιωάννης Μπράφας 2. Στυλιανός Γιαννακόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης 
Τηλ.:  213 2072370 
Fax:   213 2072369 
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr 
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 
 

 
Αχαρνές,  21/10/2022 

 
 
 

 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

    ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, για το έτος 2022, 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, για το έτος 2022, 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 τη διεξαγωγή 

των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, 

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 

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: 

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 

4ο ΘΕΜΑ 



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. 

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).» 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 

221 του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία 

των οργάνων (επιτροπών κλπ) και τη διάρκεια της. 

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.». 

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. 

 

  Ο Συντάκτης   Η Προϊσταμένη           Η Προϊσταμένη Δ/νσης  



                   Τμήματος Προμηθειών      Οικονομικών Υπηρεσιών      
 

 

 Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά    Ειρήνη Λέκκα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αχαρνές, 21/10/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        

5ο ΘΕΜΑ 



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Προς : Τον Κο Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα       
ΤΚ 13673 Αχαρνές  
Συντάκτης: Νικόλαος Γκαγκαστάθης 
Τηλ.: 213 2072370 
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Δράσεις Υποστήριξης Παλιννοστούντων Δήμου Αχαρνών, 
εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, (59.520,00 με Φ.Π.Α.). B. Έγκριση της με αρ. 148/2021 
μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Δράσεις 
Υποστήριξης Παλιννοστούντων Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής». 
 

Έχοντας υπόψη τα εξής :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 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΄). 

2. 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.............». 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 
καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61». 

4. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της 
παροχής υπηρεσιών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Δράσεις Υποστήριξης Παλιννοστούντων Δήμου Αχαρνών. 

5. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η χαρτογράφηση και η αποτύπωση των 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσης των Παλιννοστούντων στο Δήμο Αχαρνών και η ανίχνευση των 
πραγματικών αναγκών της κοινωνικής ομάδας των Παλιννοστούντων Ομογενών και να μεριμνήσει ο Δήμος για 
την υιοθέτηση αποτελεσματικών δράσεων. Η νόσος (covid-19) και οι οικονομικές συνέπειες των «lockdown» 
επέτειναν τις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πανδημία χρησίμευε ως 
πρόφαση για κυβερνήσεις προκειμένου να εδραιώσουν την εξουσία, να προωθήσουν πολιτικές υπέρ ή κατά 
των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Για μια βαθύτερη κατανόηση της ερευνητικής προβληματικής και των 



προτεραιοτήτων για την εφαρμογή μέτρων δημόσιας υγείας και ατομικής υγιεινής που καλείται να δώσει 
λύσεις ο Δήμος Αχαρνών, κρίνεται απαραίτητη η χαρτογράφηση των ευρύτερων πολιτικών που εφαρμόζονται 
για την υποστήριξη των Παλιννοστούντων προκειμένου να αξιοποιηθούν, να συγκριθούν μεταξύ τους και αφού 
επεξεργαστούν να τεθούν υπέρ τους.  

6. Οι αναλυτικές εργασίες αφορούν: Δράσεις αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης για τους 
Παλιννοστούντες, Υποστηρικτικές ενέργειες όπως (Δημιουργία βάσης δεδομένων και πληροφόρησης, 
Δημιουργία του Οδηγού του Πολίτη, Ενημέρωση και Προστασία της Δημόσιας Υγείας, Δημιουργία 
ενημερωτικού υλικού, Δράσεις Δικτύωσης και ανάπτυξη τοπικών Μηχανισμών Επικοινωνίας καθώς ανάλυση 
και παρουσίαση δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων.   

7. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης & 
79315000-5 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών.  

8. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, συνέταξε την επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη 
αριθ. 148/2021, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, (59.520,00 € με 
Φ.Π.Α.). 

9. Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

10. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο 
σύνολο της παροχής των υπηρεσιών.  

11. Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την υπογραφή της και δημοσίευσής 
της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).  

12. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, συνολικού ποσού 59.520,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Αχαρνών για τα έτη 2022 και 2023 σε βάρος του Κ.Α. 10-6142.044, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
και συγκεκριμένα με ποσό 30.000,00 σε βάρος του ως άνω κωδικού για το οικονομικό έτος 2022 και με ποσό 
29.520,00 σε βάρος του ως άνω κωδικού για το οικονομικό έτος 2023. 

13. Λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης ο διαγωνισμός πρέπει να διενεργηθεί με τη 
διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην με αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 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)», ύστερα 
από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της 
σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 
4605/2019). 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για τα κάτωθι : 

Α) για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής 
υπηρεσιών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Δράσεις Υποστήριξης Παλιννοστούντων Δήμου Αχαρνών, 
εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, (59.520,00 με Φ.Π.Α.). 



Β) για την έγκριση της αριθ. 148/2021 επισυναπτόμενης μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

Γ) για τον καθορισμό και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης, για την εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με 

κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

Ο Συντάκτης 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Προμηθειών 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
  

 
Νικόλαος Γκαγκαστάθης 

 
 

Ελένη Κατρά 

 
Ειρήνη Λέκκα 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη 
Τηλ: 213 2072436           Αχαρνές: 17/10/2022  
 
                                                                                    Προς: 
                                                    Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                     κο Σπύρο Βρεττό 

 
 

 
       Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 64 
ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», αναδόχου ΒΟΤΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης σε προσεχή συνεδρίαση για την Οριστική 

Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 64 ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ». 

 

1) Ανάδοχος της μελέτης είναι ο κ. Βότσης Εμμανουήλ.  

2) Επιβλέπουσες Μηχανικοί της μελέτης ορίστηκαν οι: κα Κολοκούρη Αλεξάνδρα, Πολιτικός 

Μηχανικός Π.Ε. και η κα Λαμπρινίδου Ειρήνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

3) Η μελέτη χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η αξία των εργασιών για την 

εκπόνηση της μελέτης, με βάση τα τεύχη προεκτίμησης αμοιβής, είναι 36.574,30€ με ΦΠΑ.  

4) Η ανάθεση έγινε με την με αρ. 244/06-04-2022 (αρ. πρωτ. 32141/06-04-2022) Απόφαση 

Δήμαρχου Αχαρνών.  

5) Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 12-04-2022 με το με αρ. πρωτ. 34627 έγγραφο του 

Δήμου Αχαρνών. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της μελέτης, ορίστηκε σε 2 μήνες, ήτοι μέχρι 06-

06-2022. 

6) Με το με αρ. πρωτ. 36635/18-04-2022 έγγραφο εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης. 

7) Με την με αρ. 326/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε  

παράταση εργασιών της μελέτης  έως τις 12/08/2022.  

8) Με το με αρ. πρωτ. 41873/10-05-2022 ο ανάδοχος υπόβαλε εμπρόθεσμα την οριστική μελέτη.  

9) Με το με αρ. πρωτ. 48284/25-05-2022 επεστράφη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η μελέτη 

για διορθώσεις. 

  

6ο ΘΕΜΑ 



10) Με το με αρ. πρωτ. 69431/15-07-2022 ο ανάδοχος κατέθεσε το σύνολο της μελέτης (τεύχη – 

σχέδια) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. 

11) Η Βεβαίωση Περαίωσης έγινε με το με αρ. πρωτ. 70010/18-07-2022 έγγραφο.  

12) Με το με αρ. πρωτ. 467462/24-08-2022 (Περιφέρειας Αττικής)  η μελέτη εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

13)  Με την 106/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών εγκρίθηκε η τροποποίηση του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 64 της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων 

προκειμένου να εναρμονίζεται πλήρως με την διαμόρφωση του χώρου που προτείνει η μελέτη του 

αναδόχου. 

 Παρακαλούμε για τη  συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 
                                                                       Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.   

 

 

 

                                                                      Αναστάσιος Δαμάσκος 

 

                                                                         Ηλεκτρ./Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,   20/ 10 / 2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ   

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη   
Τηλ.: 213 20 72 446  
Ηλ. Ταχ.: pramantani@acharnes.gr  

                                                         Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

  
                                                                     

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 2022» 

 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. 132/2022 Μελέτη του έργου : «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 2022» του Δήμου 

Αχαρνών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   

Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε που με την 

με αρ. 67/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.       

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  200.000,00 € με ΦΠΑ  24% και θα καλυφθεί από πόρους Δήμου 

Αχαρνών , ως εξής:  

 

 Ποσό 50.000,00  € από τον Κ.Α.  30.7333.025 Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού Έτους 2022  

 Ποσό 150.000,00 € από τον Κ.Α.  30.7333.025 Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού Έτους 2023 

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου ,  

παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και λήψη σχετικής για την έγκριση της με αρ. 132/2022 μελέτης.  

Ο   Διευθυντής  Τ.Υ.  

 

 
Αναστάσιος Δαμάσκος 

Ηλ./Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ. 

Προς:   Τον Πρόεδρο Οικονομικής   
  Επιτροπής  

     κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό 
 

7ο ΘΕΜΑ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Aποδοχή ποσού 70.000,00 € ως  επιχορήγηση από τον Δήμο Αχαρνών στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή  
προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων». 

 

             Kύριε Πρόεδρε, 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1.Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.   

4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197). 

2. Τo με αριθ.736/06-10-2022 αίτημα του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής προς την Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά στην επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το 

χρηματικό ποσό των 70.000,00€ από τον Κ.Α. 00-6711.002, του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών  οικονομικού έτους 

2022, με τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή». 

3. Την αναγκαιότητα της επιχορήγησης με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές δαπάνες των σχολικών 

μονάδων, 

παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω 

θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                     ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  

                                                                                                     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    

Σχολική Επιτροπή  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  

136 73 Αχαρνές     

τηλ.: 2132072509      

Fax:  2132072433  

E-mail:  sxol.epit.1@gmail.com 

 
 

 
             

                                 
        Προς:   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
                    κ. Σπύρο Βρεττό 
 
  Αχαρνές     19/ 10/2022 

              Αριθ. πρωτ.784 

8ο ΘΕΜΑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Aποδοχή ποσού 70.000,00 € ως  επιχορήγηση από τον Δήμο Αχαρνών στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή  
προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων». 

             Kύριε Πρόεδρε, 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1.Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.   

4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197). 

2. Τo με αριθ.293/06-10-2022 αίτημα της  Προέδρου της Δευτεροβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής προς την 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά στην επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

με το χρηματικό ποσό των 70.000,00€ από τον Κ.Α. 00-6711.003, του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών  οικονομικού 

έτους 2022, με τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή». 

3. Την αναγκαιότητα της επιχορήγησης με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές δαπάνες των σχολικών 

μονάδων, 

παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω 

θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

                                                   

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Τηλ.:(+30)2132072397-509 

E mail: sxol.epit.2@gmail.com 

 
 

 
             

                                 
        Προς:   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
                    κ. Σπύρο Βρεττό 
 
  

  

9ο ΘΕΜΑ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νέας Γενιάς 
Tμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 
Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Πληροφορίες:Kωνσταντίνα Γ. Δημητρέση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Τηλ.:  213 2072501  
Fax:  (+30)2102415431 
e-mail: ntina.dimitresi@acharnes.gr  

 
 

 
             

                                 
        Προς:   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
                      κ. Σπύρο Βρεττό 
 
  

  

                                                                             
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 
ΘΕΜΑ:  «Αποδοχή δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής χυτού δαπέδου ασφαλείας στο 
προαύλιο μετά της προμήθειας και εγκατάστασης σύνθετου οργάνου παιχνιδιού και παιδαγωγικού εξοπλισμού στο 
10ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών και  εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς». 

     

             Kύριε Πρόεδρε, 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1.Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.   

4735/12-10-2020 (ΦΕΚΑ΄197). 

2.Την πρόταση δωρεάς από  την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ για 

εργασίες κατασκευής χυτού δαπέδου ασφαλείας στο προαύλιο μετά της προμήθειας και εγκατάστασης  ενός σύνθετου 

οργάνου παιχνιδιού καθώς και την προμήθεια παιδαγωγικού εξοπλισμού   (το συνολικό  κόστος των εργασιών θα 

ανέλθει σε  21.000,00€ και σε κάθε περίπτωση όσο ορίσει η δωρήτρια) στο 10ο Νηπιαγωγείο επί των οδών Σωκράτους, 

Ιωαννίνων και Σουλίου  του Δήμου Αχαρνών, 

παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το ως άνω 

θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης  και συγκεκριμένα: 

 H ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ με την από 09-9-2022  επιστολή της  

προς το Δήμο Αχαρνών γνωστοποίησε την πρόθεσή της  να αναλάβει με ίδια έξοδα τις εργασίες κατασκευής χυτού δαπέδου 

ασφαλείας  στο  προαύλιο μετά της προμήθειας και  εγκατάστασης ενός σύνθετου οργάνου παιχνιδιού καθώς και την 

προμήθεια παιδαγωγικού εξοπλισμού στο 10ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Αχαρνών. 

10ο ΘΕΜΑ 



           Στην ίδια επιστολή  αναφέρεται  ότι  οι οιεσδήποτε αμοιβές στους εργολήπτες -που θα επιλεγούν για το έργο- θα 

καταβληθούν από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.  Τυχόν φόρος δωρεάς προκύπτων από την πραγματοποίηση  της εν λόγω δωρεάς 

θα βαρύνει αποκλειστικά τον δωρεοδόχο. Για την προμνησθείσα εργασία θα  υπογραφεί σύμβαση δωρεάς με  συγκεκριμένο 

κόστος προκειμένου να ληφθεί  απαλλαγή Φ.Π.Α 

 

 

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ             ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ              ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

                                 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                           

 

                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ                                        ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ 

                     

 

    

                                                                                                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                            ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

                                                                                                 ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

                                                                                            ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 

 

 Συνημμένα: 

 Η με από 09-9-2022 επιστολή της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Τμήμα Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και 
ειδικών συνεργείων 
 

 
 
 
 
Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της υπηρεσίας 
αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων Δ.Κ Θρακομακεδόνων σύμφωνα με 

την αρ. 70/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  

Κ. Πρόεδρε,       

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση 
ή μη παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της υπηρεσίας αποκομιδής, μεταφοράς και 
διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων Δ.Κ Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 70/2022 μελέτη της 

Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), 

2) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3)  το αρ. 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. αρθ. 57 του Ν. 4795/21, σύμφωνα με το 

οποίο: « Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 

καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 

11ο ΘΕΜΑ 



καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της 

οποίας αυτές παρέχονται», 

4) την αρ. 390/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΔΖΩΨ8-Ψ07) με την οποία 
εγκρίθηκε  η ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων Δ.Κ 
Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 70/2022  μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 

5) το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών (όπως ενημερωθήκαμε 

από την αρμόδια υπηρεσία), των οποίων η λήξη ήταν 31-10-2022 σύμφωνα με την σχετική μελέτη 

6) την πρόταση της υπηρεσίας να παραταθεί η προθεσμίας λήξης έως την 31-1-2023, προκειμένου 

να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες  

παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
                          Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 
 
 
             Βασίλειος Βαλκάνος 

 

 

 

 

 

 



 

     
 

 

    

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Τμήμα Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και 
ειδικών συνεργείων 
 

 
 
 
 
Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της υπηρεσίας 
αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης Δ.Κ 
Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 67/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης.  

Κ. Πρόεδρε,       

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση ή 
μη παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της υπηρεσίας αποκομιδής, μεταφοράς και 
διάθεσης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης Δ.Κ Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 67/2022 

μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  

Έχοντας υπ’ όψιν: 

3) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), 

4) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3)  το αρ. 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. αρθ. 57 του Ν. 4795/21, σύμφωνα με το 

οποίο: « Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 

12ο ΘΕΜΑ 



καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, καθορίζονται 

ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές 

παρέχονται», 

7) την αρ. 389/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΡ0ΩΨ8-ΞΕΣ) με την οποία εγκρίθηκε  
η ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης Δ.Κ 
Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 67/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  

8) το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών (όπως ενημερωθήκαμε 

από την αρμόδια υπηρεσία), των οποίων η λήξη ήταν 31-10-2022 σύμφωνα με την σχετική μελέτη 

9) την πρόταση της υπηρεσίας να παραταθεί η προθεσμίας λήξης έως την 31-1-2023, προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες  

παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
                          Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 
 
 
             Βασίλειος Βαλκάνος 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

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, 17 Οκτωβρίου  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.:  ΕΜΠ: 225/17-10-2022  έγγραφο αίτημα του αιρετού κ. Σ.Β.  

για παροχή νομικής υποστήριξης από τον Δήμο, κατόπιν της από 26-09-2022 

συνημμένης κλήσης (άρθρο 244 παρ. 1 του Κ.Π.Δ) της κας Πταισματοδίκη 

Αχαρνών , για να προσέλθει ενώπιόν της κατά την ορισθείσα ημερομηνία, να 

λάβει γνώση της μήνυσης /έγκλισης εις βάρος του, με εγκαλούντα μηνυτή τον 

κο Σ. Ν. (Αριθ. Δικ.: 284/2022-Ε2022/2243) για ενδεχόμενη παράβαση των 

άρθρων 47, 386δ παρ. 1 του Π.Κ. και να εξετασθεί  ανωμοτί με τα δικαιώματα 

που του παρέχει ο νόμος και απορρέουν εκ των όρθρων 89,90, 91, 92, παρ. 1 εδ. 

α΄-2-4, 100, 101, 102, 103, 104, 183 και 244 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. – Ν. 4620/2019. 

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

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης» 

3)  Το από 17-10-2022 εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου, στο 

οποίο αναφέρει ότι ο Δήμος δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον 

ως άνω αιτούντα αιρετό  κ. Σ.Β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 

του ν. 4915/2022 (Α΄63) 

4)  Την από 17-10-2022 πρόταση για ανάληψη της δικαστικής υπόθεσης από τον 

συνεργαζόμενο   

      δικηγόρο του Δήμου κο Θεμιστοκλή Μαμάκο, μετά από αίτημα του αιρετού κου 

Σ.Β και την  

 

13ο ΘΕΜΑ 



      οικονομική προσφορά για την εν λόγω υπόθεση  στο ποσό των τετρακοσίων 

ογδόντα (480,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 6 ώρες ενασχόλησης προς 80 

ευρώ ανά ώρα, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δικηγόρων.  

5) 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. 

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού 

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

Οικονομικής Επιτροπής  

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού 

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

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

1649/1986 

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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων . 

.  

                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
 Τη λήψη απόφασης : 1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει 

νομική υποστήριξη στον αιρετό κο Σ.Β., ήτοι να συντάξει και να καταθέσει έγγραφες 

εξηγήσεις, κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί είτε σε κάθε άλλη κατόπιν 

παράτασης ορισθεί, ενώπιον της κας  Πταισματοδίκη Αχαρνών επί της Δικογραφίας 

με αριθμό: 284/2022-Ε2022/2243 κατόπιν μήνυσης/έγκλησης του εγκαλούντα μηνυτή 

κου Σ. Ν. 

 

2} Για την έγκριση ή μη της από 17-10-2022 οικονομικής προσφοράς του δικηγόρου 

κου Θεμιστοκλή Μαμάκου για ανάληψη της δικαστικής υπόθεσης στο ποσό των 



τετρακοσίων ογδόντα  (480,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 6 ώρες ενασχόλησης 

προς 80 ευρώ ανά ώρα, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24 % σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δικηγόρων.  

 Προτεινόμενος δικηγόρος από τον αιτούντα: κος Θεμιστοκλής Μαμάκος 

 

 

                                        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, 18 Οκτωβρίου  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.:101238/18-10-2022 έγγραφο αίτημα του αιρετού κ. Ι.Κ. για παροχή 

νομικής υποστήριξης από το Δήμο, κατόπιν της από 26-09-2022 συνημμένης κλήσης 

(άρθρο 244 παρ. 1 του Κ.Π.Δ) της κας Πταισματοδίκη Αχαρνών, για να προσέλθει 

ενώπιόν της κατά την ορισθείσα ημερομηνία, να λάβει γνώση της μήνυσης/έγκλισης εις 

βάρος του, με εγκαλούντα μηνυτή τον κο  Σ. Ν. (Αριθ. Δικ.: 284/2022-Ε2022/2243) για 

ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 47, 386δ παρ. 1 του Π.Κ. και να εξετασθεί ανωμοτί 

με τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος και απορρέουν εκ των όρθρων 89,90, 91, 

92, παρ. 1 εδ. α΄-2-4, 100, 101, 102, 103, 104, 183 και 244 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. – Ν. 

4620/2019. 

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

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης» 

3) Το από 18-10-2022 εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου, στο οποίο αναφέρει 

ότι ο Δήμος δύναται να παράσχει νομική υποστήριξη στον ως άνω αιτούντα αιρετό κ. 

Ι.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) 

4) Την από18-10-2022 πρόταση αμοιβής της προτεινόμενης από τον αιτούντα δικηγόρου κας 

Αντωνίας Δημητρακοπούλου για την εν λόγω υπόθεση στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα 

(480,00)ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 6 ώρες ενασχόλησης προς 80 ευρώ ανά ώρα, πλέον 

αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.  

5) 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. 

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

παραρτημάτων  
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        αυτού 

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

Οικονομικής Επιτροπής  

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

μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

παραρτημάτων αυτού 

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

έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

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

Συμβούλου, κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται 

η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων . 

.  

                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

 Τη λήψη απόφασης : 1} Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει 

νομική υποστήριξη στον αιρετό κο Ι.Κ., ήτοι να συντάξει και να καταθέσει έγγραφες 

εξηγήσεις, κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί είτε σε κάθε άλλη κατόπιν 

παράτασης ορισθεί, ενώπιον της κας Πταισματοδίκη Αχαρνών επί της Δικογραφίας 

με αριθμό: 284/2022-Ε2022/2243 κατόπιν μήνυσης/έγκλησης του εγκαλούντα μηνυτή 

κου Σ. Ν. 

 

2} Για την έγκριση ή μη της από 18-10-2022 πρότασης αμοιβής της δικηγόρου κας 

Αντωνίας Δημητρακοπούλου για ανάληψη της δικαστικής υπόθεσης, στο ποσό των 

τετρακοσίων ογδόντα (480,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 6 ώρες ενασχόλησης προς 80 

ευρώ ανά ώρα, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.  

Προτεινόμενη δικηγόρος από τον αιτούντα: κα Αντωνία Δημητρακοπούλου 

 

 

                                        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, 20 Οκτωβρίου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 786/20-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ7ΧΩΨ8-03Ζ) 

αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 

3852/2010»  

 

Έχοντας υπόψη: 
 

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

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

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

υποχρέωσης 

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού 

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

Οικονομικής Επιτροπής  

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών    

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

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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

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

1649/1986 

15ο ΘΕΜΑ 



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

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

οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων  

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

2010) σύμφωνα με τις οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή 

του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 786/20-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ7ΧΩΨ8-03Ζ) απόφαση Δημάρχου, 

η οποία εκδόθηκε  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις 

                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ: 

786/20-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ7ΧΩΨ8-03Ζ) αποφάσεως Δημάρχου δια της οποίας 

διορίσθηκε πληρεξούσιος ο  κος Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών   με 

ΑΜΔΣΑ: 17096 για  να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να 

καταθέσει σημείωμα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 27 -10- 

2022   ότε έχει  ορισθεί η συζήτηση  της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 99639/2022  

και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης:11326/2022  μη Αυτοτελούς  Αιτήσεως  Προσωρινής 

Διαταγής  ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ) του Γιαννακίδη Θωμά του 

Θεόδωρου κατά του Δήμου Αχαρνών, καθώς και σε οιαδήποτε συζήτηση ορισθεί 

κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης,  προς  αντίκρουση της προσωρινής διαταγής.    

  Η αμοιβή του  πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε  στο  ποσό  των διακοσίων 

σαράντα   (240,00 )  

  ευρώ  ( 3 ώρες Χ 80 ) πλέον  αναλογούντος  Φ.Π.Α 24%, συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου  

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

 

                       Η Προϊσταμένη                           Η Νομική Σύμβουλος 

                  Γεωργία Χ. Μπούσγου                     Δήμητρα Ε. Καψιώτη 



 

 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        
                       Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 
Τηλ. :   2132072460,461,462 
e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

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

 
       
                        Αχαρνές, 18  Οκτωβρίου 2022                         
 

 

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 
                            
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
Έχοντας υπόψη: 
 

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. 124/37358/01-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών 

για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών 

7) Την υπ΄ αριθμ. 2256/38335/09-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής επιτροπής   

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 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων  

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

συνημμένων παραρτημάτων αυτού. 

16ο ΘΕΜΑ 



11) Την αίτηση με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 1779/286/2022 του Κατάρα Παναγιώτη του 

Πέτρου, ενώπιον του 2ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά του 

Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας  και αναγνώρισης 

δικαιούχου για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης επιφανείας 

57,985 τ.μ, με Κ.Α.: 28.03.06  στο Ο.Τ. 1433 της  Πολεοδομικής Ενότητας  

«ΛΑΘΕΑ Α» του Δήμου Αχαρνών, με ημερομηνία συζήτησης  της εν λόγω 

αίτησης   την 8 Νοεμβρίου 2022. 

12) Την υπ αριθμ.: 405/3-6-2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Αχαρνών, όπως αυτή επανεγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 

52/5-2-2009 νεώτερη απόφαση και ισχύει, σύμφωνα με την οποία 

αποφασίσθηκε ο προσδιορισμός συμβιβαστικής (εξωδικαστικής) τιμής 

αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εκτάσεων για την Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Α» στο ποσό 

των 207,00 ευρώ το τ.μ..  

13) Την αναγκαιότητα διορισμού Δικηγόρου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του 

Δήμου κατά την δικάσιμο της ως άνω αίτησης   

14) 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 

15) 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 2ου Τμήματος 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 8η Νοεμβρίου 2022 

αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση, της  με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 

1779/286/2022 αίτησης  του κου Κατάρα Παναγιώτη του Πέτρου  κατά του Δήμου 

Αχαρνών,  περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας  και αναγνώρισης δικαιούχου 

για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης  εδαφικής έκτασης επιφανείας 57,985 τ.μ με 



Κ.Α : 28.03.06  επί του  Ο.Τ. 1433 της  Πολεοδομικής Ενότητας  «ΛΑΘΕΑ Α» του 

Δήμου Αχαρνών.  

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.  

  Προτεινόμενος δικηγόρος: κ. Γιαννικόπουλος Κανέλλος 
 
 

Η Υπάλληλος Η Προϊσταμένη 
 
 
 

Η Νομική Σύμβουλος 

Χρυσαυγή Σ. Αγά Γεωργία Χ. Μπούσγου Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
 

 


