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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 38o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Αποφ. 920 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της 7/12/2017    
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 77577/6/12/2017
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 7 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 77577 / 6/12/2017 
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 τον Πρόεδρο η έναρξ
συνεδρίασης. 
 
   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος                                                 
2. Σασαρίδης Κωνσταντίνος 
3. Συρινίδης Θεόδωρος 
4. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  
5. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
6. Ζητούνης Ηλίας 
7. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
8. Βρεττός Μιχάλης                                                                                    
 
 
 
ΘΕΜΑ: A. Έγκριση της µε αριθµ. 109/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την 
προµήθεια οχηµάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 673.320,00
Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορ
ανά είδος, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας 
Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, άνω των ορίων.
Γ. Ψήφιση πίστωσης ποσού 75.200,00
οχηµάτων σε βάρος του Κ.Α. 20-
2017. 
∆. Έγκριση διάθεσης ποσού 598.120,00
προµήθεια, από τον Κ.Α. 20-7132.001, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµι
2018. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση 
διάταξης και  παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
έγκριση της µε αριθµ. 109/2017 µελέτης της ∆/νσης Τε
οχηµάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 673.320,00
24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ανά είδος, 
µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας 
διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, άνω των ορίων, 

 

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 2o                                                                                      
7/12/2017                                                                                                                     

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 77577/6/12/2017 

ές σήµερα στις 7 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 77577 / 6/12/2017 

γράφου 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 τον Πρόεδρο η έναρξ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Πρόεδρος                                                 1. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης

 
 

Αντώνιος                                                                                   
5. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                              

 
                                                                    

8. Βρεττός Μιχάλης                                                                                     

A. Έγκριση της µε αριθµ. 109/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την 
προµήθεια οχηµάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 673.320,00€, συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορ
ανά είδος, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής για τα προσφερόµενα είδη.
Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, άνω των ορίων.
Γ. Ψήφιση πίστωσης ποσού 75.200,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την προµήθεια 

-7132.001 προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 

∆. Έγκριση διάθεσης ποσού 598.120,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την ανωτέρω 
7132.001, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµι

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση  στο Σώµα το 2o 
και  παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,

έγκριση της µε αριθµ. 109/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προµήθεια 
οχηµάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 673.320,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ανά είδος, 
µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής για τα προσφερόµενα είδη, Β. σ
διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, άνω των ορίων, Γ. στην ψήφιση πίστωσης ποσού 
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ές σήµερα στις 7 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 77577 / 6/12/2017 

γράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

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

 
1. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 

A. Έγκριση της µε αριθµ. 109/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την 
συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
τιµής για τα προσφερόµενα είδη. 

Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, άνω των ορίων. 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την προµήθεια 

7132.001 προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την ανωτέρω 
7132.001, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 

2o θέµα της ηµερήσιας 
και  παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, που αφορά: Α. στην 

χνικών Υπηρεσιών, για την προµήθεια 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ανά είδος, 
στην σύνταξη των όρων 
ήφιση πίστωσης ποσού 
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75.200,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την προµήθεια οχηµάτων σε βάρος του Κ.Α. 
20-7132.001 προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2017 και ∆. στην έγκριση 
διάθεσης ποσού 598.120,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την ανωτέρω προµήθεια, σε 
βάρος του Κ.Α. 20-7132.001, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018. 
Μετά τα ανωτέρω προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

Ο Προεδρεύων 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, την εισήγηση της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών,  και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017. 

5. Τις διατάξεις της µε αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

6. Τις διατάξεις της µε αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

7. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/13-11-2017). 

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 31225/30-05-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης-

Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισµού, που αφορά στην ανάγκη της προµήθειας οχηµάτων. 

9. Το µε αριθµ. πρωτ. 31284/30-05-2017 έγγραφο προς τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη 

σύνταξη µελέτης. 

10. Την µε αριθµ. 109/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

11. Την µε αριθµ. πρωτ. 59937/27-09-2017 αίτηση προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής για 

την έγκριση αγοράς οχηµάτων από το ελεύθερο εµπόριο. 

12. Την µε αριθµ. πρωτ. 80564/28962/19-10-2017 (και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 66974/23-

10-2017) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, που αφορά στην έγκριση της αγοράς 

οχηµάτων από το ελεύθερο εµπόριο 

13. Την µε αριθµ. 271/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά στην έγκριση της 

διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, άνω των ορίων, για την ανωτέρω προµήθεια. 

14. Το µε αρ. πρωτ. 77579/06-12-2017 έγγραφο στο Τµήµα Προϋπολογισµού – Απολογισµού και 

οικονοµικής πληροφόρησης για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

( µε 6 ψήφους υπέρ, 1 λευκή του κ. Σπύρου Βρεττού & 1 κατά του κ. Μιχάλη Βρεττού ) 

Α.  Εγκρίνει την µε αριθµ. 109/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προµήθεια 

οχηµάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 673.320,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ανά 

είδος, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής για τα προσφερόµενα είδη. 
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Β.  Συντάσσει τους όρους διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, άνω των ορίων, για την 

προµήθεια οχηµάτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Γ.  Ψηφίζει πίστωσης ποσού 75.200,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την προµήθεια 

οχηµάτων σε βάρος του Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού 

έτους 2017. 

∆.  Εγκρίνει διάθεσης ποσού 598.120,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την ανωτέρω 

προµήθεια, από τον Κ.Α. 20-7132.001, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 

2018. 

Ε. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

 
 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 920/2017 
 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ  
     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                                                                          
                                                                                                               ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ 
                                                                                                               ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                               ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
                                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΣΑΡΙ∆ΗΣ 
                                                                                                               ΗΛΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΗΣ                                                                                                                                                 
                                                                                                               ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
                                                                                                               ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 

                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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