
 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Απόσπασμα από το  44o  Πρακτικό                                                                                                          

Αριθμ. Αποφ. 430 

Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 4Ο  

Συνεδρίαση της 28.09.2021                                                                                                                      

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση  38409/24-09-2021 
 
 
Στις Αχαρνές σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 11.00 π.μ. 
έγινε δια περιφοράς η 44η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 
38409/24-9-2021 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. 
 
Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία (9μελής 
επιτροπή). 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Αραμπαντζής Ευάγγελος                                                                                                                    1. Βαρελάς Πέτρος 
2. Βρεττός Μιχαήλ  2. Κασσαβός Ιωάννης 
3. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                              3. Κωφός Δημήτριος                                                                                                           
4. Δαμάσκος Νικόλαος  
5. Κατσανδρή Χρηστίνα  
6. Κόνταρης Χρύσανθος- Αναπλ/κό μέλος  
7. Παυλίδου Όλγα  
8. Τσιμπογιάννης Δημήτριος- Αναπλ/κό μέλος  

 

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 38000/23-09-2021 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης 

και αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την 

πυρκαγιά του 2021.Β. Ανάθεση των εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των 

καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021 στην 

εταιρεία «Χρ. Αργυριάδης Εργοτεύκτων Κατασκευαστική Μον. Ε.Π.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

297.042,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

 

Σε συνέχεια της με αρ. 410/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΦ5ΩΨ8-ΥΓΜ) με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τις 

εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων δέντρων 

ΑΔΑ: 6ΝΜ3ΩΨ8-1ΜΤ



στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ 

και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 4Ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 38000/23-09-

2021 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με 

το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης των εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης 

και αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την 

πυρκαγιά του 2021, στην εταιρεία «Χρ. Αργυριάδης Εργοτεύκτων Κατασκευαστική Μον. Ε.Π.Ε.» και Β. την 

ανάθεση των εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και 

σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021, η οποία 

προσέφερε το συνολικό ποσό των 297.042,00 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το με αρ. πρωτ.  38000/23-09-2021 

πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

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. 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως της παρ. 2γ του άρθρου 32. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016. 

5. Την με αρ. πρωτ. 7169/04-08-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα πολιτικής Προστασίας, που 

αφορά στην κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

6. Το με αρ. πρωτ. 61979/20-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην 

χρηματοδότηση Δήμων και ΔΕΥΑ της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).  

7. Την με αριθμ. 119/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, συνολικού προϋπολογισμού 

297.042,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

8. Την με αρ. 410/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της προσφυγής σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και της ανωτέρω μελέτης και στην συγκρότηση 

επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. 

9. Το με αρ. πρωτ. 34489/13-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, που αφορά στην 

ανάγκη των εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και 

σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021. 

10. Το με αρ. πρωτ. 36452/15-09-2021 τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, για 

την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

ΑΔΑ: 6ΝΜ3ΩΨ8-1ΜΤ



11. Το με αρ. πρωτ. 36702/16-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά στη 

βεβαίωση πρόβλεψης πίστωσης.  

12. Την με αρ. πρωτ. 36861/16-09-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τις εταιρείες «Χρ. 

Αργυριάδης Εργοτεύκτων Μ. Ε.Π.Ε.» και «N.D.K. Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». 

13. Την με αρ. πρωτ. 37159/17-09-2021 προσφορά της εταιρείας «N.D.K. Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». 

14. Την με αρ. πρωτ. 37161/17-09-2021 προσφορά της εταιρείας «Χρ. Αργυριάδης Εργοτεύκτων 

Κατασκευαστική Μον. Ε.Π.Ε.». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Ο κος Τσιμπογιάννης  Δημήτριος ψήφισε κατά, διότι ο Δήμος είχε την ευχέρεια να απευθυνθεί στο Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών και τη Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τη συμμετοχή της Περιφέρειας 

Αττικής για την περισυλλογή, αποκομιδή και θρυμματισμό των δέντρων όπως είχαν κάνει οι Δήμοι Ραφήνας, Πικερμίου, 
Μαραθώνα κατά το 2018 και να μην επιβαρυνθεί επιπλέον οικονομικά) 

 

Α. Επικυρώνει το με αρ. πρωτ. 38000/23-09-2021  πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης 

και αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από 

την πυρκαγιά του 2021. 

Β. Την ανάθεση των εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και 

σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021, στην εταιρία 

«Χρ. Αργυριάδης Εργοτεύκτων Κατασκευαστική Μον. Ε.Π.Ε.», η οποία  προσέφερε το συνολικό ποσό των 

297.042,00 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Γ.  Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 430/2021. 

 

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                                                  1. Αραμπαντζής Ευάγγελος 
2. Βρεττός Μιχαήλ 
3. Δαμάσκος Νικόλαος 
4. Κατσανδρή Χρηστίνα 
5. Κόνταρης Χρύσανθος 
6. Παυλίδου Όλγα 
7. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

 
Αχαρνές  Αυθημερόν 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
            ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

ΑΔΑ: 6ΝΜ3ΩΨ8-1ΜΤ


		2021-09-28T14:02:25+0300
	Athens




