
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 30o   Πρακτικό                                                                        
Αριθµ. Αποφ. 619 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Συνεδρίαση της 6/11/2014                                       
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 87634/6/11/2014
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 6 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
09:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 87634 / 
6/11/2014 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το
συνεδρίασης. 
 
 
   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Κασσαβός Ιωάννης -  Πρόεδρος                                                                                  
2. ∆ασκαλάκης Γεώργιος                           
3. Καµπόλης Οδυσσέας                                                                             
4. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
5. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
6. Κατσούρος Σπύρος                                                                                    
7. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               
8. Ντούρος Σωτήριος                                                                                    
9. Ορφανίδης Χαράλαµπος                                                                                
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «A. Έγκριση διενέργειας µίσθωσης 

χρονικό διάστηµα έως 90 ηµερών

34.439,88€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, 

7334.002, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οι

κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Β. Παραλαβή και αξιολόγηση προσφοράς, για την µίσθωση 

φορτηγού αυτοκινήτου

Γ. Απευθείας ανάθεση της µίσθωσης 

στην εταιρεία «Γ. & Π. Αθανασόπουλος Ο.Ε.».»

 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                        

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 2o                                                                                                           
                                                                                                                 

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 87634/6/11/2014 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 6 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
ό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 87634 / 
6/11/2014 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 

ε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Πρόεδρος                                                                                  1.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  

∆ασκαλάκης Γεώργιος                                                                                 2.Σεληνά Παναγιώτα                                                                                    
Καµπόλης Οδυσσέας                                                                              
Βρεττός Σπυρίδων                                                                                     
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                              

                                                                     
Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                                
Ντούρος Σωτήριος                                                                                     
Ορφανίδης Χαράλαµπος                                                                                 

 
 
 

. Έγκριση διενέργειας µίσθωσης ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου για 

χρονικό διάστηµα έως 90 ηµερών, συνεχόµενων ή µη, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, σε βάρος του Κ.Α. 30

7334.002, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014, 

κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 

Παραλαβή και αξιολόγηση προσφοράς, για την µίσθωση ενός (1) ανατρεπόµενου 

φορτηγού αυτοκινήτου. 

Γ. Απευθείας ανάθεση της µίσθωσης ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου 

ν εταιρεία «Γ. & Π. Αθανασόπουλος Ο.Ε.».» 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008  

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      
                                                                              

Στις Αχαρνές σήµερα στις 6 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
ό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 87634 / 
6/11/2014 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 

ε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  
2.Σεληνά Παναγιώτα                                                                                    

ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου για 

συνεχόµενων ή µη, συνολικού ποσού 

σε βάρος του Κ.Α. 30-

κονοµικού έτους 2014, λόγω 

ενός (1) ανατρεπόµενου 

ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου 
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Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα  το 2o. θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

που αφορά: A. στην έγκριση διενέργειας µίσθωσης ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού 

αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα έως 90 ηµερών, συνεχόµενων ή µη, συνολικού ποσού 

34.439,88€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, σε βάρος του Κ.Α. 30-7334.002, 

προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014, λόγω κήρυξης του ∆ήµου σε 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, Β. στην παραλαβή και αξιολόγηση προσφοράς, για την 

µίσθωση ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου και Γ. στην απευθείας ανάθεση της 

µίσθωσης ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου στην εταιρεία «Γ. & Π. 

Αθανασόπουλος Ο.Ε.». 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική 

Επιτροπή. 

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 Αφού έλαβε υπόψη της το θέµα και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την 

εισήγηση την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών που αφορά: A. στην έγκριση 

διενέργειας µίσθωσης ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα 

έως 90 ηµερών, συνεχόµενων ή µη, συνολικού ποσού 34.439,88€, συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. 23 %, σε βάρος του Κ.Α. 30-7334.002, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, 

οικονοµικού έτους 2014, λόγω κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, Β. στην 

παραλαβή και αξιολόγηση προσφοράς, για την µίσθωση ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού 

αυτοκινήτου και Γ. στην απευθείας ανάθεση της µίσθωσης ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού 

αυτοκινήτου στην εταιρεία «Γ. & Π. Αθανασόπουλος Ο.Ε.»,  άκουσε την εισήγηση του κ. 

Προέδρου, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

1. Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006. 

2. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 

3. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 

µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 

5. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 1ε, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.  

6. Τις ∆ιατάξεις του εδαφίου 4, της παρ. 3γ, του άρθρου 3, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

7. Τις διατάξεις του εδαφίου V, της παρ. 13β, του άρθρου 2, του Ν. 2286/1995. 

8. Τις διατάξεις του εδαφίου δ, της παρ. 12, του άρθρου 2, του Ν. 2286/1995. 

9. Την µε αριθµ. πρωτ. 6804/25-10-2014 (Α∆Α: ΩΤΖΖΙ-Φ17) απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας (και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 85260/29-10-

2014), που κηρύσσει το ∆ήµο Αχαρνών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

10. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 2286/1995. 
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11. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4257/2014. 

12. Το µε αριθµ. πρωτ. 3281/04-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

13. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας «Γ. & Π. Αθανασόπουλος Ο.Ε.». 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια µίσθωσης ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου για 

χρονικό διάστηµα έως 90 ηµερών συνεχόµενων, συνολικού ποσού 34.439,88€, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, σε βάρος του Κ.Α. 30-7334.002, προϋπολογισµού 

εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014, λόγω κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης 

Β. Αναθέτει τη µίσθωση ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου στην εταιρεία «Γ. & 

Π. Αθανασόπουλος Ο.Ε.». 

Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. 

 
 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 619/2014 
 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                        Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ 
                                                                                                       ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ                                                                                                             
                                                                                                       ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                       ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 
                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
                                                                                                       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ 
                                                                                                        
                                                                                                       
 
 
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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