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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 20ο  Πρακτικό 
Αρ. Απ.: 89 
Αρ. Θέματος: 10ο                                                                                                              

Συνεδρίαση της 09/11/2021                                                                                                                
Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 717/03-11-2021 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του 

άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και την 

υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε συνεδρίαση 

δια περιφοράς.  

Σήμερα την 09/11/2021 από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω email, στο mail της επιχείρησης, καθώς και από τις 

ψήφους δια τηλεφώνου (μέσω sms), ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 11 μελών του 

ΔΣ συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση οι κατωτέρω: 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ α/α ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Νίκας Ιωάννης 1 Βρεττός Επαμεινώνδας 

2 Παππά Αλεξάνδρα 2 Ναυροζίδου Μαρία 

3 Αραμπαντζής Ευάγγελος   

4 Κατσανδρή Χριστίνα   

5 Λαζάρου Βασίλειος   

6 Παπακώτσης Κων/νος   

7 Λαζάρου Καλομοίρα     

8 Τσατσούλης Δημήτρης   

9 Κατσούρος Σπυρίδων   
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του 

νόμου απαιτούμενη συμμετοχή της παρ.1, του άρθρου 43, της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ. Α΄/30-3-2020) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», καθώς από το σύνολο 11 μελών 

συμμετείχαν 9 μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Θέμα: Ανάγκη λειτουργικής μίσθωσης (Leasing) αυτοκινήτων. 

Δεδομένου ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών έχει αναπτύξει σε μικρό 

διάστημα πολλούς νέους τομείς (κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικά ιατρεία 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 2 αυτοκινήτων για να 

καλύψουμε τις τρέχουσες ανάγκες μας και αν οι συνθήκες το απαιτήσουν την προμήθεια 

των άλλων 3 αυτοκινήτων. 

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

Duster 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 190,67€ έκαστο 

και 343,46€ αντίστοιχα πλέον ΦΠΑ 24%. 

Το παραπάνω κόστος ανταποκρίνεται στην οικονομική δυνατότητα που διαθέτει η 

επιχείρηση. 

Το Σώμα λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου του Σώματος, ενέκρινε 

το θέμα «Ανάγκη λειτουργικής μίσθωσης (Leasing) αυτοκινήτων» ως η εισήγηση κατά 

πλειοψηφία με 8 ψήφους Υπέρ (Νίκας Ιωάννης, Παππά Αλεξάνδρα, Αραμπαντζής 

Ευάγγελος, Κατσανδρή Χριστίνα, Λαζάρου Βασίλειος, Λαζάρου Καλομοίρα, Τσατσούλης 

Δημήτρης, Κατσούρος Σπυρίδων) και μια ψήφο Κατά (Παπακώτσης Κων/νος). 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

    
ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ          ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 
ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

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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