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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604655,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                        Αριθ. Αποφ 027/2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης  της 

21-02-2020. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ολική διαδοχή του αναδόχου της σύμβασης για την 

υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», [ των ομάδων – Θ- & -Ι-, (αρ. πρωτ. 9813/18-03-2019)], 

ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΕΜΜ.ΣΤΑΥΡΟΣ, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης. 

 

Σήμερα, Παρασκευή 21-02-2020 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Παλλήνης συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 

03/17-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

και τα ΕΝΝΕΑ (9) μέλη. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ 

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                          

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ  

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  

 

Με το υπ΄ αριθμό 198/07-01-2020 ο προμηθευτής Κολονέρος Σταύρος του Εμμανουήλ 

ανάδοχος της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου: 9813/18-03-2019 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», [ των ομάδων – Θ- & -Ι-] κατέθεσε 

δικαιολογητικά αλλαγής της επιχείρησης του από ατομική σε εταιρική με στοιχεία 

ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε. και συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω: 

1. Καταστατικό της ομόρρυθμου  εταιρείας «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.». 
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2. Ανακοίνωση σύστασης εταιρείας μέσω υπηρεσίας μιας στάσης «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ο.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 153049002000, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

801265585 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. 

3. Βεβαίωση διακοπής εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ» με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 062131619 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης με 

ημερομηνία διακοπής επιχείρησης 23/12/2019. 

4. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έναρξη  της 

ομόρρυθμου  εταιρείας «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.» με ημερομηνία έναρξης 

06/12/2019. 

5. Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 

περιουσίας 06/02/2020 με αριθμό δήλωσης 10968289 με ημερομηνία υποβολής 

27/09/2016 με στοιχεία εκμισθωτή Κολονέρος Εμμανουήλ (ΑΦΜ 016749410) με 

στοιχεία μισθωτή για χρήση Κολονέρος Σταύρος (ΑΦΜ 0621316190) Ημ/νία 

Αποδοχής 27/09/2016 με είδος Μίσθωσης Επαγγελματική/εμπορική με ημερομηνία 

υπογραφής 23/09/2016 κατηγορία ακινήτου Κατάστημα Αγίου Αθανασίου Τέρμα  

15344 Παλλήνη Αττικής. 

6. Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 

περιουσίας 06/02/2020 με αριθμό δήλωσης 28295090 με ημερομηνία υποβολής 

23/12/2019 με στοιχεία εκμισθωτή Κολονέρος Εμμανουήλ (ΑΦΜ 016749410) με 

στοιχεία μισθωτή για χρήση «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 801265585) Ημ/νία 

Αποδοχής 06/02/2020 με είδος Μίσθωσης Επαγγελματική/εμπορική με ημερομηνία 

υπογραφής 16/12/2019 κατηγορία ακινήτου Κατάστημα Αγίου Αθανασίου Τέρμα  

15344 Παλλήνη Αττικής. 

7. Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 

περιουσίας 06/02/2020 με αριθμό δήλωσης 15184959 με ημερομηνία υποβολής 

08/09/2017 με στοιχεία εκμισθωτή Σμυρλιάδης Νικόλαος  (ΑΦΜ 023119787) με 

στοιχεία μισθωτή για χρήση Κολονέρος Σταύρος (ΑΦΜ 023119787) Ημ/νία Αποδοχής 

08/09/2017 με είδος Μίσθωσης Επαγγελματική/εμπορική με ημερομηνία υπογραφής 

08/09/2017 κατηγορία ακινήτου Κατάστημα Λ. Μαραθώνος 12   15351 Παλλήνη 

Αττικής. 

8. Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 

περιουσίας 06/02/2020 με αριθμό δήλωσης 28116160 με ημερομηνία υποβολής 

10/12/2019 με στοιχεία εκμισθωτή Σμυρλιάδης Νικόλαος  (ΑΦΜ 023119787) με 

στοιχεία μισθωτή για χρήση «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 801265585) Ημ/νία 

Αποδοχής 10/12/2019 με είδος Μίσθωσης Επαγγελματική/εμπορική με ημερομηνία 

υπογραφής 03/12/2019 κατηγορία ακινήτου Κατάστημα Λ. Μαραθώνος 12   15351 

Παλλήνη Αττικής. 

9. Τιμολόγια πώλησης περιουσιακών στοιχείων (πάγια, αυτοκίνητα, μηχανήματα,  

προϊόντα ελαστικών αυτοκινήτων, αποθέματα    και εξοπλισμός) με αριθμούς  715-

716-717/12-12-2019 , 723/16-12-2019 , 726,727/19-12-2019  της προσωπικής 

εταιρείας Κολονέρος Σταύρος (ΑΦΜ 062131619) στην εταιρεία «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 801265585) . 

10. Τιμολόγια αγοράς περιουσιακών στοιχείων (πάγια, αυτοκίνητα, μηχανήματα,  

προϊόντα ελαστικών αυτοκινήτων αποθέματα  και εξοπλισμός) με αριθμούς   40,41 -

19-12-2019 της εταιρείας «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 801265585) από την 

προσωπική εταιρεία Κολονέρος Σταύρος (ΑΦΜ 062131619). 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει:  

I. Ο Κολονέρος Σταύρος είναι ομόρρυθμος εταίρος  στην εταιρεία «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 801265585) με ποσοστό 80% και μοναδικός διαχειριστής της. 

II. Η έδρα (καταστήματα της εταιρείας) παρέμειναν στις αρχικές θέσεις  ίδια με τα 

προηγούμενα, Κατάστημα Αγίου Αθανασίου Τέρμα  15344 Παλλήνη Αττικής και Λ. 

Μαραθώνος 12   15351 Παλλήνη Αττικής. 
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III. Τα περιουσιακά στοιχεία της προσωπικής εταιρείας Κολονέρος Σταύρος  (πάγια, 

αυτοκίνητα, μηχανήματα,  προϊόντα ελαστικών-αποθέματα  αυτοκινήτων   και 

εξοπλισμός) εισφέρθηκαν  στην εταιρεία    «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 

801265585). 

IV. Όλες οι υποχρεώσεις  της προσωπικής εταιρείας Κολονέρος Σταύρος (συμβάσεις, 

οφειλές, χρέη έναντι πελατών, προμηθευτών και δημοσίου) βαρύνουν άμεσα και 

έμμεσα την εταιρεία    «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 801265585). 

V. Οι λογαριασμοί πελατών της προσωπικής εταιρείας Κολονέρος Σταύρος τηρούνται και 

εξυπηρετούνται από την εταιρεία    «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 

801265585). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/20106 και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 

195 «Υποκατάσταση του αναδόχου» και του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»  παράγραφος δ) «όταν ένας νέος ανάδοχος 

υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή» 

Επιτρεπτές περιπτώσεις υποκατάστασης. 

Ολική διαδοχή του αναδόχου λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης είναι επιτρεπτή για λόγους που 

αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα για λόγους εταιρικής 

αναδιάρθρωσης. Ως ''διαδοχή'' νοείται η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκ 

μέρους ενός προσώπου (φυσικού ή νομικού) σε άλλο πρόσωπο (διάδοχος), η οποία 

διακρίνεται σε ολική όταν ο τρίτος υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων του δικαιοδόχου. 

Στην προκειμένη περίπτωση και από τα ανωτέρω προκύπτει ολική διαδοχή στην εταιρεία  

«ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 801265585)  από την προσωπική ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ  

Προτείνεται: 

Η έγκριση της ολικής διαδοχής  του αναδόχου του υπολοίπου της σύμβασης  με τους ίδιους 

όρους για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», [ των ομάδων – Θ- & -Ι-, (αρ. πρωτ. 9813/18-03-2019)], ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ 

ΕΜΜ.ΣΤΑΥΡΟΣ, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 

συζήτηση,  

       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την της ολική διαδοχή  του αναδόχου ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΕΜΜ.ΣΤΑΥΡΟΣ του υπολοίπου 

της σύμβασης  με τους ίδιους όρους για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», [ των ομάδων – Θ- & -Ι-, (αρ. πρωτ. 9813/18-03-

2019)], στην εταιρεία «ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.»  (ΑΦΜ 801265585)  , λόγω εταιρικής 

αναδιάρθρωσης, ως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 027/2020 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη 

Αθανάσιος Ζούτσος                                                 Έπονται 8 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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