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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 27/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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: Ν. 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 
Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 113.729,59 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (141.024,69 € με Φ.Π.Α.), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. B. Έγκριση της με αρ. 220/2022 μελέτης της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού 
διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, 
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 το άρθρο 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».

1ο ΘΕΜΑ
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4. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
αναδόχου/ων της προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για 
την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

5. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [30199000-0]-Γραφική ύλη και άλλα είδη από 
χαρτί; και [30197630-1]-Εκτυπωτικό χαρτί;.

6. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε την αριθ. 220/2022 τεχνική μελέτη, 
σύμφωνα με την οποία η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
113.729,59 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και 141.024,69 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 
24% ίσο με 27.295,10 €). 

7. Η παρούσα προμήθεια διαιρείται σε δύο (2) ομάδες. Αναλυτικά οι ομάδες έχουν ως 
εξής : Oμάδα Α΄ (Γραφική Ύλη και Παρελκόμενα), εκτιμώμενης αξίας 38.709,59 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 24% και Oμάδα Β΄ (Φωτοαντιγραφικό Χαρτί), εκτιμώμενης αξίας 75.020,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 24%,

8. Χρόνος διάρκεια ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της 
και δημοσίευσής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για ένα (1) έτος, ή/και σε προγενέστερο χρόνο 
εφόσον ολοκληρωθεί το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

9. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας της σύμβασης. 
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των ομάδων, είτε για οποιαδήποτε ομάδα 
επιθυμεί ο υποψήφιος οικονομικός φορέας. 

10. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 129006/25-12-2022) που καταχώρησε ο Δήμος 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, 
το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ0011898863 
2022-12-25».

11. Το αριθ. πρωτ. 129008/25-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα, για την έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

12. Η συνολική δαπάνη ποσού 141.024,69 €, θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6612 για τα 
οικονομικά έτη 2022 και 2023 και συγκεκριμένα με το ποσό των 13.400,00 σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και με το ποσό των 127.624,69 σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

13. Λόγω της χρονικής διάρκειας δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού και σε 
περίπτωση καθυστέρησης (όπως για παράδειγμα προδικαστικών προσφυγών, υποβολής 
προσφορών πλήθους οικονομικών φορέων, ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων), 
προβλέπεται η διαγωνιστική διαδικασία με την υπογραφή της σύμβασης και του χρονικού 
διαστήματος υλοποίησης αυτής, καθώς και η παράδοση των ειδών της προμήθειας να 
συνεχιστεί στο επόμενο οικονομικό έτος και θα βαρύνει ανάλογα τις σχετικές πιστώσεις του 
Δήμου Αχαρνών με την ανάλογη απόφαση ανάληψης δαπάνης και την μεταφορά των 
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σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται από τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 σε επόμενο 
οικονομικό έτος.

14. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω 
χρονική διάρκεια υλοποίησης, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο, είτε με πρωτοβουλία του Δήμου, είτε 
μετά από αίτημα του προμηθευτή, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Η επέκταση 
(παράταση) αυτή θα γίνει ύστερα από συμφωνία των δύο μερών, χωρίς να σημειωθεί 
υπέρβαση του συμβατικού ποσού και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση του 
συμβατικού αντικειμένου, μετά από τη σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου.

15. 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/ων της Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 
γραφείου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 113.729,59 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (141.024,69 
€ με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Β) για την έγκριση της αριθ. 220/2022 επισυναπτόμενης μελέτης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

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.
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Ο Συντάκτης
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Προμηθειών
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών
 

Νικόλαος Γκαγκαστάθης Ελένη Κατρά Ειρήνη Λέκκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 27 / 12 / 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.: 213 2072370
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
ΘΕΜΑ: «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου 
Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 643.871,87 
€ χωρίς Φ.Π.Α. 6 και 24% αναλόγως του υπό προμήθεια είδους (768.443,36 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). B. Έγκριση της με αρ. 230/2022 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 
διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες 
των υπαλλήλων του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, 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.............».

2ο ΘΕΜΑ
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3. Σύμφωνα με το άρθρο 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 διεθνή διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου/ων της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους 
εργαζομένους του Δήμου Αχαρνών και του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών» για δύο (2) έτη.

5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Σύνταξης μελετών και τευχών 
δημοπράτησης, συνέταξε την αριθ. 230/2022 τεχνική μελέτη, σύμφωνα με την οποία η 
συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 768.443,36 € με Φ.Π.Α., 
643.871,87€ + Φ.Π.Α. 6% & 24% (124.571,49€) αναλόγως του υπό προμήθεια είδους. Ο 
προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας των ειδών ατομικής προστασίας για το 
δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αχαρνών ανέρχεται στο ποσό των 723.318,02 € με Φ.Π.Α.. 
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας των ειδών ατομικής προστασίας, για το 
δικαιούχο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική  Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών» (ΔΗ.Φ.Α.), 
ανέρχεται  στο ποσό των 45.125,34 € με Φ.Π.Α. 

6. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [42662000-4]-Εξοπλισμός συγκόλλησης; 
[18444000-3]-Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής; [35113410-6]-Ενδύματα για βιολογική 
και χημική προστασία; [18816000-2]-Γαλότσες; [18441000-2]-Καπέλα; [24911200-5]-
Συγκολλητικά μέσα; [18424300-0]-Γάντια μιας χρήσης; [44523300-5]-Εξαρτήματα; 
[18221300-7]-Αδιάβροχα παλτά; [18221000-4]-Αδιάβροχος ρουχισμός; [18425000-4]-
Ζώνες; [18444110-7]-Κράνη; [18143000-3]-Προστατευτικά εξαρτήματα; [42662100-5]-
Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης; [35113440-5]-Ανακλαστικά γιλέκα; [18141000-9]-Γάντια 
εργασίας; [18114000-1]-Ολόσωμα ενδύματα; [31650000-7]-Μονωτικά εξαρτήματα; 
[18234000-8]-Παντελόνια; [35113400-3]-Ρούχα προστασίας και ασφαλείας; [18412200-2]-
Αθλητικά μπλουζάκια; [33733000-7]-Γυαλιά ηλίου; [18815100-6]-Μποτάκια μέχρι τον 
αστράγαλο; [35113490-0]-Προστατευτικές ρόμπες;

7. Η παρούσα προμήθεια διαιρείται σε έξι (6) ομάδες. Αναλυτικά οι ομάδες έχουν ως 
εξής : Ομάδα Α’: Προστασία Χεριών , εκτιμώμενης αξίας 167.737,96 € πλέον Φ.Π.Α. 6 και 
24 %, Ομάδα Β’: Προστασία Κεφαλής, εκτιμώμενης αξίας 17.504,51 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %, 
Ομάδα Γ’: Προστασία Αναπνοής, εκτιμώμενης αξίας 126.961,20 € πλέον Φ.Π.Α. 6 και 24 %, 
Ομάδα Δ’: Προστατευτική Ενδυμασία, εκτιμώμενης αξίας 176.527,20 € πλέον Φ.Π.Α. 6 και 
24 %, Ομάδα Ε’: Υποδήματα, εκτιμώμενης αξίας 145.001,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 % και 
Ομάδα ΣΤ΄: Άλλα Μέσα Προστασίας, εκτιμώμενης αξίας 10.140,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %.

8. Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες, υπό την προϋπόθεση 
ότι η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και το σύνολο της 
ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν 
προσφέροντα.

9. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας της σύμβασης. 
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10. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 126856/20-12-2022) που καταχώρησε ο Δήμος 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, 
το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011860557 
2022-12-20».

11. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 5438/19-12-2022) που καταχώρησε το 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ.ΦΑ» στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την 
εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(ΑΔΑΜ) «22REQ011890543 2022-12-23».

12. Την αριθ. πρωτ. 5359/15-12-2022 (αρ. απόφ. 138/2022) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» που αφορά στην έγκριση 
προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (παροχές ένδυσης) στους δικαιούχους 
εργαζομένους στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ.

13. Η διάρκεια υλοποίησης των συμβάσεων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από 
την υπογραφή τους και δημοσίευσής του στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ή με την λήξη αυτών σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, 
εφόσον λήξει το φυσικό ή οικονομικό τους αντικείμενο. 

14. Λόγω της χρονικής διάρκειας δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού και σε 
περίπτωση καθυστέρησης (όπως για παράδειγμα προδικαστικών προσφυγών, υποβολής 
προσφορών πλήθους οικονομικών φορέων, ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων), 
προβλέπεται η διαγωνιστική διαδικασία με την υπογραφή της σύμβασης και του χρονικού 
διαστήματος υλοποίησης αυτής, καθώς και η παράδοση των ειδών της προμήθειας να 
συνεχιστεί στο επόμενο οικονομικό έτος και θα βαρύνει ανάλογα τις σχετικές πιστώσεις του 
Δήμου Αχαρνών και του Νομικού Προσώπου με την ανάλογη απόφαση ανάληψης δαπάνης 
και την μεταφορά των σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται από το οικονομικό έτος 2023 
στο οικονομικό έτος 2024.

15. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου 
Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του Ν. 4412/2016). Οι ανωτέρω διαδικασίες δημοσίευσης και 
πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρ. 22 παρ. 1 & 5 και 
του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών μετά την αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε, 
περιορίζεται κατά πέντε (5) ημέρες.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή 

συνεδρίαση για τα κάτωθι :

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α) για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου 
Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 643.871,87 
€ χωρίς Φ.Π.Α. 6 και 24% αναλόγως του υπό προμήθεια είδους (768.443,36 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Β) για την έγκριση της αριθ. 230/2022 επισυναπτόμενης μελέτης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

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

ηλεκτρονικού διεθνή 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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Μαρία Χρυσουλάκη 

Αχαρνές,    29/12/2022

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 128934/23-12-2022 

πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης.

Β. Ανάθεση ή μη της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στην κα 

«ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», η οποία προσέφερε το συνολικό 

ποσό των 19.279,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 656/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 128934/23-12-

2022 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και Β. 

την ανάθεση ή μη της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στην κα 

«ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

19.279,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής      Τα μέλη της Επιτροπής
Χρυσουλάκη Μαρία       Παπαστεργίου Δημητρούλα  Καραδήμος Δημήτριος

3ο ΘΕΜΑ
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