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Προς:

Αχαρνές, 13/12/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» λόγω το ότι 

βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την «Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του 

Προσώπων» με αριθ. πρωτ. 99292/12-10-2022 διακήρυξης ο οποίος δεν έχει 

τελεσφορήσει και το με αρ. πρωτ. 116936/28-11-2022 πρωτογενές αίτημα της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, παρακαλείται, 

συνολικού ποσού 19.279,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε 

βάρος του Κ.Α. 10-6643, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2022.

Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 202/2022 μελέτης, με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης», συνολικού προϋπολογισμού 19.279,52 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 %.

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις 

απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις…»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο 

μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 

1ο ΘΕΜΑ

mailto:ngkagkastathis@acharnes.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63999fb0eb32ff008db43aed στις 14/12/22 12:57

περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010: «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».

Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός 

και Κοινοτικός Κώδικας, παρ. 1, περ. δ, η προμήθεια κάθε είδους καυσίμου, αποτελεί υποχρεωτική 

δαπάνη για τον Δήμο και επομένως ο Δήμος Αχαρνών οφείλει να προβεί στην σχετική διαδικασία 

ανάδειξης αναδόχου άμεσα.

Το γεγονός πως η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου μέσω της αριθ. πρωτ. 99292/12-10-2022 

διακήρυξης, αναμένεται να καθυστερήσει, διότι στο παρόν χρονικό σημείο, έχει πραγματοποιηθεί η 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών μειοδότη, εκκρεμεί η απόφαση κατακύρωσης από την αναθέτουσα 

αρχή, να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για υποβολή ένδικων μέσων, να πραγματοποιηθεί ο 

έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, έπειτα ο προσυμβατικός έλεγχος 

και στην συνέχεια η έκδοση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών για να υπογραφούν τα σχετικά 

συμφωνητικά. Διαδικασίες που όπως αποδεικνύεται θα έχουν χρονικό ορίζοντα περίπου 2-3 μηνών, 

με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική και άμεση η ανάγκη προμήθειας πετρελαίου 

θέρμανσης.

Το γεγονός πως η μη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης θα έχει ως αποτέλεσμα να μην θερμαίνονται κτίρια του Δήμου με ότι αρνητικές και 

δυσμενείς συνέπειες έχει για τους υπαλλήλους, αλλά και τους δημότες του Δήμου.

Τονίζεται πως η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την αριθ. 202/2022 τεχνική μελέτη 

προβαίνει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω 

κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ Ν.4412/2016 και μόνο για τις ποσότητες εκείνες και 

για το χρονικό διάστημα που είναι πράγματι αναγκαίο για την άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης 

περίστασης, λαμβάνοντας υπόψη και την οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1/2013/30.12.2013, και την 

πράξη του Ελ.Συν. Κλ.ΣΤ αριθ. 67/2011, διότι όπως έχει αναφερθεί η ανάγκη είναι άμεση (λόγω του 

χειμώνα, του γεγονότος πως δεν υφίσταται καθόλου απόθεμα σε πετρέλαιο θέρμανσης, του 

γεγονότος πως η διαγωνιστική εξέλιξη της διαδικασίας της αριθ. 99292/12-10-2022 διακήρυξης θα 

καθυστερήσει) και κυρίως λόγω του γεγονότος πως δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι 

προθεσμίες ενός ανοικτού διαγωνισμού. 

Ανεξάρτητα από το σημείο εξέλιξης των διαγωνιστικών διαδικασιών αφενός δεν είναι δυνατή 

η ολοκλήρωση των διαδικασιών και η εγκατάσταση του αναδόχου μέχρι την 31-12-2022 

τουλάχιστον (χειμερινή περίοδος) και αφετέρου δεν υφίσταται άλλη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου 

κατάλληλη ώστε να αναδειχθεί ανάδοχος σε σύντομο χρονικό διάστημα, πλην της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Η αναθέτουσα αρχή μέσω απευθείας ανάθεση, είχε υπογράψει την αριθ. πρωτ. 20089/03-02-

2022 σύμβαση με την κα Αγγελική Τσουμπελή , με Α.Φ.Μ.: 044169731/Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων και 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3463__06_fek_114__08-06-2006_teyxos_a_dhmotikos__koinotikos_kwdikas/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2-8/
https://4412.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-672011-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84/
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έδρα στην οδό Ναυαρίνου 22, Αχαρνές, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με ποσό 

37.200,00 € με Φ.Π.Α. Οι σχετικές ποσότητες όμως που είχαν προβλεφθεί με την ως άνω απόφαση 

σύμβαση έχουν ολοκληρωθεί και δεν επαρκούν για την χειμερινή περίοδο, απότοκο των 

ανατιμήσεων διεθνώς και του υψηλού ενεργειακού κόστους, των αυξήσεων στις τιμές των υγρών 

καυσίμων οι οποίες οφείλονται στις απρόβλεπτες περιστάσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, 

περιστάσεις που θεωρούνται απρόβλεπτες σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: 

Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η αναθέτουσα αρχή δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει 

επουδενί τις σχετικές αυξήσεις των τιμών των υγρών καυσίμων κατά την διάρκεια υπογραφής της 

ως άνω σύμβασης.

Επιπλέον είναι απολύτως πρόδηλη η αναγκαιότητα της άμεσης προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης, όχι μόνο λόγω τήρησης των κανόνων υγιεινής στους χώρους από όπου μαζικά 

εργάζονται υπάλληλοι του Δήμου, προσέρχονται δημότες, αλλά και της τήρησης των κανόνων 

υγειονομικής προστασίας προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά της πανδημίας COVID -

19.

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το γεγονός ότι βρίσκεται σε 

εξέλιξη διαγωνισμός για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου 

Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων» με αριθ. πρωτ. 99292/12-10-2022 διακήρυξης ο οποίος 

δεν έχει τελεσφορήσει και το με αρ. πρωτ. 116936/28-11-2022 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, παρακαλείται: 

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» λόγω το ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 

διαγωνισμός για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και 

των Νομικών του Προσώπων» με αριθ. πρωτ. 99292/12-10-2022 διακήρυξης ο οποίος δεν έχει 

τελεσφορήσει και το με αρ. πρωτ. 116936/28-11-2022 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, παρακαλείται, συνολικού ποσού 19.279,52 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 10-6643, του προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2022, 

Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 202/2022 μελέτη, με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης», συνολικού προϋπολογισμού 19.279,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

                           Ο Συντάκτης       Η Προϊσταμένη Προμηθειών         Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών

      Νικόλαος Γκαγκαστάθης                  Ελένη Κατρά                      Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Χ. Σπανέα
Τηλ.: 213 2072471
E-mail: kathariotitad9@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 13 / 12 / 2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 124122/13-12-2022 πρακτικού Νο3 της 

Επιτροπής Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το 

έτος 2022, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, που αφορά στην αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής 

Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων.

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

την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του 

Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη, στις εταιρείες: Α) 

του κου ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ, με ΑΦΜ: 031275077/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, όσον αφορά 

την Ομάδα «Α΄ - Είδη Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και 

του Ν.Π. ΔΗ.ΦΑ. και Β) «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ΑΦΜ: 093257483/Δ.Ο.Υ 

Αγίων Αναργύρων, όσον αφορά την Ομάδα «Β΄ - Σάκοι Απορριμμάτων για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών 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 
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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 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 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 201/τεύχος Α’/12-12-2012 η οποία 

κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’/25-01-2013) και πιο συγκεκριμένα την παρ. 1 του 

άρθρου 4 της Πράξης σύμφωνα με την οποία η ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.

6. Την αριθ. 98/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αχαρνών για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής 

Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 147.771,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 6 ή 24%, αναλόγως του υπό προμήθεια είδους.

7. Την υπ' αριθ. 476/07-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΩ1ΩΨ8-6ΨΜ) απόφαση της οικονομικής 

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

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

στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

8. Την με αρ. πρωτ. 99428/12-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011411860 2022-10-12) 

διακήρυξη.

9. Την με αρ. πρωτ. 99439/12-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΧΧΩΨ8-ΠΘΤ, ΑΔΑΜ: 22PROC011411801 

2022-10-12) προκήρυξη.

10. Τα με αρ. πρωτ. 114332/21-11-2022 και 114358/21-11-2022 πρακτικά Νο1 και Νο2 

της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
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Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορά στον 

αξιολόγηση των προσφορών στον παρόντα ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

11. Με την αρ. 607/28-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΓΒΩΨ8-Ι63) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 

παρόντος διαγωνισμού και αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι.

12. Με το αριθ. πρωτ. 118541/30-11-2022 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής προσκλήθηκαν 

οι εταιρείες: A) του κου ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ, όσον αφορά την ομάδα Α΄ της προμήθειας και Β) 

«ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», όσον αφορά την ομάδα Β΄ της προμήθειας, να υποβάλλουν 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, βάσει των όρων της διακήρυξης.

13. 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: 172981,2 στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr). 

14. Τα δικαιολογητικά μειοδότη υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα από τους προσωρινούς αναδόχους 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

15. Με το αριθ. πρωτ. 124122/13-12-2022 συνημμένο πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022 αξιολογήθηκαν τα 

δικαιολογητικά μειοδότη των προσωρινών αναδόχων και προτείνεται η οριστική 

κατακύρωση του διαγωνισμού στις ως άνω δύο εταιρείες.

16. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 

της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) – Νυν Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (άρθρα 345-374) του Ν. 4412/2016.

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. 124122/13-12-2022 πρακτικού Νο3 της 

Επιτροπής Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, του άρθρου 221 παρ.1 

του Ν.4412/2016, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών 

Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του 

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

Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των 

Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη, στις εταιρείες: Α) του κου ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ, με ΑΦΜ: 

031275077/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, όσον αφορά την Ομάδα «Α΄ - Είδη Καθαριότητας & Ευπρεπισμού 

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π. ΔΗ.ΦΑ. και Β) «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ΑΦΜ: 

093257483/Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων, όσον αφορά την Ομάδα «Β΄ - Σάκοι Απορριμμάτων για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, ως εξής :

1. Για την Ομάδα «Α΄ - Είδη Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

και του Ν.Π. ΔΗ.ΦΑ., της Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες 

του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, υπέρ της ανάδειξης της ατομικής επιχείρησης 

του κου ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ, με ΑΦΜ: 031275077/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Δ/νση Επιχείρησης 

Θερμοπυλών 35, ΤΚ 15235, Βριλήσσια Αττικής, τηλ. 2106138542, e-mail: 

skourias.diagonismoi@gmail.com, ως οριστικού αναδόχου, με το ποσό των 48.196,10 € χωρίς 

Φ.Π.Α. (57.362,32 € με Φ.Π.Α. 6% και 24% αναλόγως του υπό προμήθεια είδους).

2. Για την Ομάδα «Β΄ - Σάκοι Απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Αχαρνών, της Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου 

Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, υπέρ της ανάδειξης της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ΑΦΜ: 093257483/Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων, Δ/νση Επιχείρησης Κατεβασίας και 

Αψίθιας, ΤΚ 13671, Αθήνα, τηλ. 2102443651, e-mail: panvalplasts@yahoo.gr, ως οριστικού 

αναδόχου, με το ποσό των 44.676,24 € χωρίς Φ.Π.Α. (55.398,54 € με Φ.Π.Α. 24%).

      Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

               Χρυσάνθη Σπανέα 1. Παρίσσης Σταθόπουλος    2. Γεώργιος Ηλιάδης
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