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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ         

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                

(Ν.Π.Ι.Δ.)  

Γραφείο Προέδρου 

Πλατεία Αγ. Νικολάου 3 

2ος Όροφος, Τ.Κ. 13674, Αχαρνές                                           

Τηλ.: 210 2478505/507                                                                         

E-mail: dikeacharnon@yahoo.gr 

 
Απόσπασμα από το 18ο  Πρακτικό  

Αρ. Απ.: 54 
Αρ. Θέματος: 3ο                                                                                                              

Συνεδρίαση της 16/10/2020                                                                                                                
Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 607/08-10-2020 

 
Σήμερα την 16/10/2020 στα γραφεία της ΔΗΚΕΑ συνήλθε το Δ.Σ. για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων.  Παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη: 
 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ α/α ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Νίκας Ιωάννης 1 Ζαχαριάδη Αγγελική 

2 Αραμπαντζής Ευάγγελος 2 Κόνταρης Χρύσανθος 

3 Κατσανδρή Χρηστίνα 3 Μαρίνης Σταμάτης  

4 Πουραΐμη Δήμητρα 4 Λαζάρου Καλομοίρα 

5 Τσατσούλης Δημήτριος   5 Ναυροζίδου Μαρία 

6 Φωτιάδου Χρυσούλα   6 Παπακώτσης Κων/νος 

    7 Βρεττός Επαμεινώνδας 

      

Η κα. Φωτιάδου Χρυσούλα καλέστηκε και προσήλθε ως αναπληρωματικό μέλος 
της κα. Λαζάρου Καλομοίρας. 

Η κα. Πουραΐμη Δήμητρα καλέστηκε και προσήλθε ως αναπληρωματικό μέλος 
του κ. Μαρίνη Σταμάτη. 

Αφού διαπιστώθηκε η πλειοψηφία καθώς από το σύνολο 11 μελών (ήταν 
παρόντα 6 μέλη) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως 

κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
 

Θέμα: Ανάγκη λειτουργικής μίσθωσης (leasing) αυτοκινήτων. 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών δεν διαθέτει αυτοκίνητα να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες της και τους σκοπούς της με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να 

χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ και να περιμένουμε από άλλους φορείς να μας 

εξυπηρετούν κάθε φορά. 
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Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις ως προς την διεκπεραίωση των 

θεμάτων που είχε να λύσει η επιχείρηση και την ταλαιπωρία των υπαλλήλων της, 

επίσης δεν υπήρχε επαρκής προφύλαξη των υπαλλήλων της από την πρόληψη 

διασποράς του κορωνοϊού. 

Οι διαρκώς αυξανόμενες δράσεις της επιχείρησης και σε νέους τομείς 

(κοινωνικό φροντιστήριο, δημοτική συγκοινωνία, πολιτιστικά δρώμενα, ανάγκη 

προώθησης των δράσεων) αποτελεί αδήριτη ανάγκη να έχει στη διάθεσή της 

τουλάχιστον 6 επιβατικά αυτοκίνητα για την κάλυψη των αναγκών της. 

Η αγορά και το κόστος των αυτοκινήτων θεωρείται μεγάλο και ασύμφορο για 

την επιχείρηση και επειδή με το άρθρο 5 της με αρ. απ. 129/2534 ΦΕΚ 108/4-2-

2010 των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Οικονομικών, επιτρέπεται εφεξής η προμήθεια επιβατικών υπηρεσιακών 

αυτοκινήτων με την διαδικασία λειτουργικής μίσθωσης (leasing). Προτείνεται η 

άμεση προμήθεια 2 αυτοκινήτων για να καλύψουμε τις τρέχουσες ανάγκες μας και 

αν οι συνθήκες το απαιτήσουν την προμήθεια των άλλων 2 αυτοκινήτων μέχρι το 

τέλος του έτους. 

Κρίθηκε ότι από τις προσφορές που συγκεντρώθηκαν ότι τα ΙΧ Citroen C3 και  

Nissan Xtrail πληρούν τις ανάγκες της επιχείρησης και οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

(ασφάλεια, συντήρηση, τέλη κυκλοφορίας κλπ) περιλαμβάνονται στο συνολικό 

μηνιαίο κόστος που ενδεικτικά αναφέρεται στην προσφορά και προσδιορίζεται στο 

ύψος των 195,54€ έκαστο και 722,37€ αντίστοιχα πλέον ΦΠΑ 24%. 

Το παραπάνω κόστος ανταποκρίνεται στην οικονομική δυνατότητα που διαθέτει 

η επιχείρηση. 

Το Σώμα αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες της επιχείρησης και μετά από συζήτηση, 

ψήφισε ομόφωνα το θέμα ως η εισήγηση, παράλληλα δίνει εξουσιοδότηση στον 

Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης που απαιτείται.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

    
ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
 

ΠΟΥΡΑΪΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
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ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α.  

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
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