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Αχαρνές, 10/12/2021

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Αναπλ/κά Μέλη Οικ. Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε στην 57η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις 14 του μηνός
Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10.00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και των τροποποιήσεων του.
Συγκεκριμένα, καλείστε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της Συνεδρίασης,
μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση mayor@acharnes.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ
ή κατά ή λευκή ψήφος), ως και περί τις τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της
Συνεδρίασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης.

Η Συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 10
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), κυρωθείσας με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και με το με αρ. πρωτ. 18318/2020 & με το αρ. πρωτ.
89867/2021, έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τρίτη 14/12/2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
1. «Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης, ποσού 1.500,00 € στον Κ.Α Δαπανών 00-6495.001 προϋπολογισμού έτους
2021, για την οικονομική ενίσχυση των δράσεων και υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»,
εν όψει των Χριστουγέννων»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών
2. «A. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και
ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.422,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.Β.
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 178/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την
προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.422,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.Γ. Καθορισμός των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, για την ανωτέρω προμήθεια.»
3. «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
221 του Ν. 4412/2016.»
4. «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221
του Ν.4412/2016.»
5. «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.»
6. «A. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 52337/25-11-2021 και 58326/08-12-2021 πρακτικών της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής
Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον
ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων.B. Ανάδειξη της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε», ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων
«Α» και «Γ», του κ. Αναστασίου Κιάμου ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Β», του κ. Ανδρέα Σκουριά ως
προσωρινού αναδόχου των ομάδων «Δ», «Ε», «ΣΤ» & «Ζ» και της εταιρείας «Must Sandwich O.E», ως προσωρινής
αναδόχου για την ομάδα «Η» του ανωτέρω διαγωνισμού.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
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7. «Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη Επέκτασης Δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο Αχαρνών με Εγκατάσταση
Αγωγών Φυσικού Αερίου και Σταθμού Διανομής 19/4 bar με παραχώρηση χρήσης του απαιτούμενου χώρου
εγκατάστασης καθώς και της υπογραφής σχετικής Σύμβασης, προϋπολογισμού 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.»

8. «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)»»
9. «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»
χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών»

Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
10. «Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή εξόδων μετάβασης στο εξωτερικό για τη δια ζώσης
μεταπτυχιακή εκπαίδευση υπαλλήλου του Δήμου Αχαρνών σε πανεπιστήμιο της Κύπρου».

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
11. «Αποδοχή της δωρεάς από το «ΤΑΤΟΪ Club», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57794/7-12-2021 επιστολή.»
12. «Α. Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής της προμήθειας εφαρμογής λογισμικού για την διαχείριση ευπαθών
κοινωνικών ομάδων του Δήμου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 23907/29-6-21 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής
Πολιτικής και το Δελτίο Αποστολής με αρ. πρωτ. 23615/28-6-2021 του Δήμου Αχαρνών Β. Συγκρότηση επιτροπής
ελέγχου αυτοδίκαιης παραλαβής.

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
13. « Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ενώπιον του Πρωτοδικείου
Αθηνών»
14. «Α) Λήψη απόφασης για έγκριση αναδρομικά της από 25-8-2020 με ΓΑΚ-ΕΑΚ: 9598-7459-2020 ασκηθείσας υπό
του ΔΗΜΟΥ εφέσεως κατά Α. ΒΙΤΣΟΥ ΚΑΙ Χ. ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΗ καθώς και του διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την
άσκηση αυτής και Β) Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗΜΟΥ
κατά την συζήτηση της εν λόγω εφέσεως.»
15. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών μετά παραστάσεως ενώπιον
του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 18-1-2022 της με ΓΑΚ 1812/2021 αίτησης του Δήμου κατά
Ολυμπίας Γιαννούλα»
16. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών κατά την συζήτηση της αίτησης
του Ιωσήφ Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών»
17. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου παράσχει νομική κάλυψη στον υπάλληλο κ. Ν.Ν., κατόπιν
του από 14-10-2021 Αρ. Β. Κλ. Θεσπ.: 4090/2021 Α.Β.Μ.: ΕΓ94-2020/43 ΔΖ19-7415 ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ του
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά την δικάσιμο της 07/01/2022, ενώπιον του Ι΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.»
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18. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου παράσχει νομική κάλυψη στον κο Θ.Σ., κατόπιν του από 1410-2021 Αρ. Β. Κλ. Θεσπ.: 4090/2021 Α.Β.Μ.: ΕΓ94-2020/43 ΔΖ19-7415 ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ του Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατά την δικάσιμο της 07/01/2022 ενώπιον του Ι΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ.»
19. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παράσχει νομική κάλυψη στον κο Ι.Κ., κατόπιν του από 1410-2021 Αρ. Β. Κλ. Θεσπ.: 4090/2021 Α.Β.Μ.: ΕΓ94-2020/43 ΔΖ19-7415 ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ του Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά την δικάσιμο της 07/01/2022 ενώπιον του Ι΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ»
20. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παράσχει νομική κάλυψη στον κο Θ.Σ., κατόπιν της από
27-09-2021 και με Αριθμ.: 14694/2021 –ΤΕΠ20-791 κλήσης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατά την δικάσιμο της
19-01-2021 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών προς υποστήριξη της υπ αριθμ.: 336/2020
εφέσεώς του κατά της ΒΤ 387/2020 αποφάσεως του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

21. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του 12ου Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο την 11η Ιανουαρίου 2022 , επί της από 29/06/2018 με Αριθμό
Κλήσεως: ΚΛ11901/2021 και Αριθμό Εισαγωγής: ΠΡ6298/29-06-2018 προσφυγή της Βρεττού Αγγελικής του
Θεοδώρου κατά των αρ. 15693 και 15694/6-6-2018 Πράξεων Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα του Δήμου Αχαρνών.»
22. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών την 17 Ιανουαρίου 2022 κατόπιν της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 82051/2021 και Ειδικό
Αριθμό Κατάθεσης: 8870/2021 Αίτηση με προσωρινή διαταγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) των : α) Αβτσίδη Γεωργίου του Ανδρέα β) Σετελίδη Θεόδωρου του Δημητρίου
και γ) Τριανταφυλλίδη Ιωάννη του Ευθυμίου κατά του Δήμου Αχαρνών.»
23. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο την 14 Ιανουαρίου 2022, της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 78052/2021
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 103/2021 αίτησης της Φιλιώς Μπούκη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Αχαρνών
για αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης.»
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