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Απόσπασμα από το 28ο  Πρακτικό  

Αρ. Απ.: 123 
Αρ. Θέματος: 4ο                                                                                                              

Συνεδρίαση της 21/12/2021                                                                                                                

Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 872/15-12-2021 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο 67 – 

Τμήμα Γ. «Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και συναντήσει εργασίας» με αρ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, 

προέβη σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη: 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ α/α ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Νίκας Ιωάννης 1 Λαζάρου Βασίλειος 

2 Κατσούρος Σπυρίδων 2 Βρεττός Επαμεινώνδας 

3 Αραμπαντζής Ευάγγελος 3 Παπακώτσης Κων/νος 

4 Κατσανδρή Χριστίνα 4 Ναυροζίδου Μαρία 

5 Λαζάρου Καλομοίρα     

6 Τσατσούλης Δημήτρης   

7 Παππά Αλεξάνδρα   

    

Αφού διαπιστώθηκε η πλειοψηφία καθώς από το σύνολο 11 μελών, ήταν 

παρόντα 7 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως 

κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα: Προμήθεια με λειτουργική μίσθωση (Leasing) «επαγγελματικού» 

αυτοκινήτου. 

Δεδομένου ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών έχει αναπτύξει σε 

μικρό διάστημα πολλούς νέους τομείς (κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικά ιατρεία 
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κ.α.) και διάφορες κοινωνικές δράσεις και όχι μόνο και λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες μετακίνησης προς διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που απαιτεί η υλοποίηση 

των παραπάνω δράσεων γεννάται η ανάγκη προμήθειας επιπλέον αυτοκινήτων με την 

διαδικασία λειτουργικής μίσθωσης αυτοκινήτων (LEASING) η οποία δεν επιβαρύνει την 

υπηρεσία με κόστη (ασφάλεια ζημίων, τέλη κυκλοφορίας, σέρβις κλπ.). 

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 1 

επαγγελματικού αυτοκινήτου για να καλύψουμε τις τρέχουσες ανάγκες μας για την 

μεταφορά ογκωδών αντικειμένων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων όπου διοργανώνει 

και συμμετέχει η επιχείρηση. 

Κρίθηκε ότι από τις προσφορές που συγκεντρώθηκαν ότι το Citroen Jumper 2.2 

35 L2 BlueHDi 140 S&S ανοιγόμενο πλαϊνό καρότσας 2Θύρο, πληροί 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 432,84€ πλέον ΦΠΑ 

24%. 

Το παραπάνω κόστος ανταποκρίνεται στην οικονομική δυνατότητα που διαθέτει η 

επιχείρηση. 

Το Σώμα κατόπιν ψηφοφορίας ενέκρινε το θέμα «Προμήθεια με λειτουργική 

μίσθωση (Leasing) «επαγγελματικού» αυτοκινήτου» ομόφωνα ως η εισήγηση και δίνει 

την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

    

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ          ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
 

ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 
 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
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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