ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια : Μούτα Βαρβάρα
Τηλ.(+30) 213 2072 463
Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα γίνει δια
περιφοράς, την 1η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, 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 01/02/2022

Εισηγητής: Δήμαρχος
1. «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.
4182/2013»

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2. «Αποδοχή ποσού 201.379,74 € το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών για
την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών
3.«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, για το έτος
2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.»
4. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 3936/17-01-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια χρωμάτων,
χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ομάδα «Α - Χρώματα διαγραμμίσεων», συνολικού ποσού 15.697,16 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και «Β - Πάσης φύσεως χρώματα και συναφή υλικά», συνολικού ποσού 17.501,61 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στην εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.».»
5. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 4231/17-01-2022 πρακτικού 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 ασφαλτομίγματος.B. Ανάδειξη της εταιρείας «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής
αναδόχου της ομάδας «Α-Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ» και του κου Σκουρλέτου Αριστόδημου, ως προσωρινoύ
αναδόχου για την ομάδα «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» του ανωτέρω διαγωνισμού.»
6. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 5372/19-01-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά
στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την
προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας).B. Κατακύρωση ή μη του
αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών
μπαρών (στηθαίων ασφαλείας) στην εταιρεία «Unisteel Εμπορία Ειδών Χάλυβα Μον. Ε.Π.Ε.», συνολικού ποσού
22.690,51 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.»
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7. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 5052/19-01-2022 πρακτικού της επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά τρεις (3) μήνες της με
αρ. πρωτ. 23924/29-06-2021 σύμβασης της εταιρείας «Γ. Α. Αδαμόπουλος & Σια Ο.Ε.», για την προμήθεια ειδών
ατομικής προστασίας λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού.Β. Επέκταση ή
μη της χρονικής διάρκειας κατά τρεις (3) μήνες της με αρ. πρωτ. 23924/29-06-2021 σύμβασης της εταιρείας «Γ. Α.
Αδαμόπουλος & Σια Ο.Ε.», για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω της έκτακτης ανάγκης που
δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού»

8. «Ματαίωση διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού
υλικού»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
9. «Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών έργων για το έτος 2022.»
10. «Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβών της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
11. «Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
12. «Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ,
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ, ΛΙΟΣΙΩΝ – ΦΥΤΑ»
13. «Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
14. «Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ»
15. «Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου»
16. «Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου»
17. «Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
18. «Α. Έγκριση της με αρ. 212/2021 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο
Δήμο Αχαρνών» Β. Έγκριση της με αρ. 211/2021 μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών
Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αχαρνών».
Εισηγητής: ΔΗΦΑ
19. «Έγκριση κατάρτισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική
Φροντίδα Αχαρνών¨»
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20. «Έγκριση τελικής διαμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” οικονομικού έτους
2022 μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου»

Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
21. «Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, χορηγίας εκατόν τριάντα (130)
δωροεπιταγών των πενήντα (50,00) € της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. μέσω της Μ.Κ.Ο. «
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ».

Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Ν. Γενιάς
22. «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για εργασίες κατασκευής και πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στο
προαύλιο του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης
δωρεάς».
Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
23. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1854/31-12-2021 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA:Ψ25ΔΩΨ8-3ΒΧ) σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
24. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 9/07-01-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 6Γ0ΖΩΨ8-ΝΡΖ) σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
25. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 12/10-01-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9ΝΕ0ΩΨ8-ΙΝΘ) σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
26. «Εγκριση της υπ΄αρ. 76/2022 απόφασης Δημάρχου περί διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
27. «Εγκριση της υπ΄αρ. 77/2022 απόφασης Δημάρχου περί διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
28. «Εγκριση της υπ΄αρ. 69/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΒΠΤΩΨ8-Θ2Β) περί διορισμού δικηγόρου σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
29. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των εκατό ημερών αρχομένης από την 19-11-2021
και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 92210/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 12915/2021 αγωγή της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT » κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»
30. «Εγκριση της υπ΄ αρ. 82/2022 απόφασης Δημάρχου περί διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
31. «Εγκριση της υπ΄αρ. 80/2022 απόφασης Δημάρχου περί διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
32. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο την 8 Φεβρουαρίου 2022 επί της με αριθμό Εισαγωγής:
ΠΡ10563/20-11-2018 προσφυγής της Γεωργακοπούλου Παναγιώτας του Παναγιώτου με αίτημα συμβιβασμού δια
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μέσου της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό η οποία στρέφεται κατά του Δήμου
Αχαρνών.»
33. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών, ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 8 Φεβρουαρίου 2022, και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 5843/2021 και
Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 4446/2021 κλήσης του Δήμου Αχαρνών, της από 24-11-2017 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 6818/5548/2019
εφέσεως που άσκησε ο Ανδρέας Αλιφραγκής του Ιακώβου κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Δήμος Αχαρνών»
34. «Εγκριση της υπ΄αρ. 81/2022 απόφασης Δημάρχου περί διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
35. «Εγκριση της υπ΄αρ. 78/2022 απόφασης Δημάρχου περί διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
36. «Εγκριση της υπ΄αρ. 79/2022 απόφασης Δημάρχου περί διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
37. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αχαρνών (διαδικασία Μικροδιαφορών) κατά την δικάσιμο την 10 Φεβρουαρίου 2022 και με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης: 4935/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 109/2021 αγωγής του Παντελή Αγγελόπουλου του Νικολάου
κατά: α) του Δημάρχου Αχαρνών και β) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δήμος Αχαρνών,
λόγω ζημίας του αυτοκινήτου του από πτώση σε ρήγμα του οδοστρώματος στην περιοχή των Θρακομακεδόνων»
38. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 19ου Τριμελούς
Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο την 10 Φεβρουαρίου 2022 της με αριθμό
Εισαγωγής: ΑΓ: 10093/18-6-2019 αγωγής των: α) Δημητρίου Λαμπουρίδη του Σάββα β) Παναγιώτη Λαμπουρίδη του
Σάββα και γ) Μάριου Κρεούζη του Νικολάου κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ».
39. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 25ου Τριμελούς
Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 11 Φεβρουαρίου 2022 δια της με Αριθμό ΚΛ22830/2021 και
Αριθμό Εισαγωγής ΑΓ10747/28-6-2019 αγωγής της Μελπομένης Κοντογιαννίδου του Θεοδώρου κατά του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης.»
40. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών κατά την δικάσιμο την 15-02-2022 δια της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6670/2021 και Ειδικό
Αριθμό Κατάθεσης: 5057/2021 κλήσης ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ προς επαναφορά συζήτησης της με Αριθμό Κατάθεσης:
Β.Α.Β.:216/2013 αίτησης αυτού, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης
στην Π.Ε. «ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄» του δικαιούχου Κωνσταντίνου Κουβαριώτη του Μάρκου.»
41. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο της 18 Φεβρουαρίου 2022 της από 13-10-2021, με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης: 80073/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 111/2021 αίτησης, της Αμαλίας συζ. Νικόλαου Νικολάου το
γένος Παπανικολάου κατά του Δήμου Αχαρνών περί αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης στην περιοχή «ΜΕΓΑΛΑ
ΣΧΟΙΝΑ Α΄» του Δήμου Αχαρνών»
42. «Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.: 572/26-11-2021 ( ΑΔΑ: ΩΚΣΗΩΨ8-3ΜΖ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής»
43. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση την 18 Φεβρουαρίου 2022, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 86439/2021 και
Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 117/2021 αίτησης των: α)Σοφίας χήρας Νικολάου Βίγγου του γένος Γεωργίου Μπατή β)
Δημητρίου Βίγγου του Νικολάου και της Σοφίας και γ) Γεωργίου-Άθω Βίγγου του Νικολάου και της Σοφίας περί
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αναγνώρισης των αιτούντων ως δικαιούχων της αποζημίωσης για απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία στην Π.Ε.
«ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών»
44. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 22-02-2022 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9549/2021 και Αριθμό
Κατάθεσης Δικογράφου: 994/2021 κλήσης, του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ » περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση στην Π.Ε.« ΑΥΛΙΖΑ» των: α) Δημήτριο
Σουπουρτζή του Παναγιώτη, β) Αθηνά Σουπουρτζή του Παναγιώτη γ) Αργύρη Σουπουρτζή του Παναγιώτη και
Θεοδώρα Σουπουρτζή του Παναγιώτη»
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