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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ 

1 Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης. 410 Ομόφωνα 
Εγκρι νει το κατεπει γον της συνεδρι ασης λο γω της 
αναγκαιο τητας λη ψης απο φασης επι  του θε ματος που 
περιλαμβα νεται στην ημερη σια δια ταξη της υπ’ αρ. 78129-
8/8/2022 ε γγραφης κατεπει γουσας προ σκλησης. 
 



2 Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 77910/08-08-2022 
πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις 
εργασίες  καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης 
υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, 
περιβάλλοντες χώρους  κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π 
του Δήμου Αχαρνών. Β. Ανάθεση των εργασιών καθαρισμού 
βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού 
από οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, 
δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών στην εταιρία 
«HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό 
ποσό των 99.820,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

411 Ομόφωνα 

Α. Επικυρώνει το με αρ. πρωτ. 77910/08-08-2022   πρακτικό 

της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά που 

αφορά στις εργασίες καθαρισμού βλάστησης και 

απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από 

οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους  κατοικιών, 

δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών. 

Β. Την ανάθεση των εργασιών  εργασίες καθαρισμού 

βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού 

από οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους  

κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών, 

στην εταιρία «HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», ο οποίος προσέφερε 

το συνολικό ποσό των 99.820,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %». 

Γ.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με 

το άρθρο 127 του N.4412/2016.  

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 

127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί 

καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
 

 


