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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Αχαρνές, 17/12/2021
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                    
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                                                 Αποδέκτες προς ενέργεια:
136 73 Αχαρνές                                                                                        Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Συντάκτρια : Μούτα Βάλια
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                          Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                              Αναπλ/κά Μέλη Οικ. Επιτροπής

                        

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε στην 58η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις  21 
του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 11.00 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
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

         

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                       Τρίτη  21/12/2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την υλοποίηση των έργων «1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, 2.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α)ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΟΒΛΗΤΙΣΣΑΣ (Π.Ε. 1 ΛΑΘΕΑ Α) ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 15ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Β) ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Π.Ε. 3 ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης»

2. «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ -ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 436 Π.Ε. 3 (ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)» και έγκριση Σχεδίου 
Προγραμματικής Σύμβασης.»

3. «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΑΡΚΟΥ – 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής 
Σύμβασης»

4. «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής 
Σύμβασης.»

5. «Επικύρωση του από 30-11-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (αρθ. 1 του Π.Δ. 
270/1981) και κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση  Κεντρικής 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης»

6. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 69,57 € στον κ. Τσάτσο Δημήτριο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα για Δ.Τ. & Δ.Φ. & Τ.Α.Π.»

7. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 5.577,21 € στην εταιρία DYNAMECH  A.E.B.E. ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα για Δ.Τ. & Δ.Φ.»

8. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 2.985,11 € στον κ. Γούλα Ιωάννη του Κωνσταντίνου ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα για Δ.Τ. , Δ.Φ. & Τ.Α.Π.»
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9. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 1.982,11 € στην εταιρία ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ  A.E.B.E. ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα για Δ.Τ. & Δ.Φ.»

10. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 325,72 € στην κ. Δρυμούση Ελένη του Λεοντίου ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα για Δ.Τ.»

11. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 1.477,58 € στην εταιρία Ε. & Σ. ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ Ο.Ε. ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα για Δ.Τ. & Δ.Φ.»

12. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 56,96 € στον κ. Ιερωνυμάκη Γεώργιο του Μιχαήλ ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα για Δ.Τ.»

13. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 2.452,92 € στον κ. Κάλφα Χρυσόστομο του Φιλίππου ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα για Δ.Τ. & Δ.Φ. & Τ.Α.Π.»

14. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 264,36 € στην κ. Κασσωτάκη Αγγέλα του Γεωργίου ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα για Δ.Τ.»

15. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 326,67 € στον κ. Τριανταφυλλίδη Γεώργιο του Παύλου ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα για Δ.Τ. , Δ.Φ. & Τ.Α.Π.»

16. «Επιστροφή χρημάτων εκ ποσού 177,56 € στον κ. Τσιλίδη Μάριο του Ηλία ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα για Δ.Τ. & Δ.Φ.»

17. «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 343,20 €, στον 
κ. Χριστοδουλόπουλο Παναγιώτη».

18. «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 495,00 €, στην 
κ. Ελένη Ιωακειμίδη».

19. «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 479,99 €, στην 
κ. Αλεξάνδρα Πουρλίτη».

20. «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 159,99 €, στον 
κ. Καρυοφυλλίδη Χρήστο».

21. «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 496,00 €, στην 
κ. Αικατερίνη Δερμιτζάκη».

22. «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 290,00 €, στον 
κ. Πλαγιαννάκο Γεώργιο».

23. «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης ποσού 57.250,00€ του , για τις 
υπηρεσίες εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΔΑ), απ’ τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. 
Δημήτριο Δρόσο».

24. «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης ποσού 34.720,00€ του , για τις 
υπηρεσίες εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ), απ’ τον 
Ορκωτό Ελεγκτή κ. Δημήτριο Δρόσο».
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25. «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης ποσού 52.080,00€ του , για τις 
υπηρεσίες εκκαθάρισης της Επενδυτικής Αχαρνών Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Αχαρνών (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝ/ΚΗ Α.Ε.), απ’ την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών DSM ACCOUNTING Ι.Κ.Ε.».

26. «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης ποσού 29.760,00€ του , για τις 
υπηρεσίες εκκαθάρισης της Επενδυτικής Αχαρνών Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Αχαρνών (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝ/ΚΗ Α.Ε.), απ’ την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών AUDIT OPINION Ε.Π.Ε.».

27. «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης ποσού 20.140,00€ του , για τις 
υπηρεσίες εκκαθάρισης της Επενδυτικής Αχαρνών Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Αχαρνών (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝ/ΚΗ Α.Ε.), απ’ την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών AUDIT OPINION Ε.Π.Ε.».

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

28. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 60294/14-12-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια χρωμάτων, 
χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «Α - Χρώματα διαγραμμίσεων» και «Β - Πάσης 
φύσεως χρώματα και συναφή υλικά», του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, 
χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών.»

29. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 61572/15-12-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση 
προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας).Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Unisteel Μον. Ε.Π.Ε.» ως 
προσωρινής αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών 
μπαρών (στηθαίων ασφαλείας).»

30. «A. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού 
εξοπλισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 129.381,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.Β. 
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 194/2021 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 129.381,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.Γ. Καθορισμός των όρων 
διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανωτέρω προμήθεια.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

31. «Έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων αποβλήτων β) της 
αρ. 193/2021 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) της προσφυγής στην 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 
του Ν. 4412/2016 των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων αποβλήτων δ) της συγκρότησης 
της επιτροπής προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.»
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Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

32. «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής παιδικής χαράς στον 1ο  Παιδικό 
Σταθμό Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβαση δωρεάς».

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

33. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1770/14-12-2021  αποφάσεως  Δημάρχου (αρ πρωτ: 61036/14-12-2021  και 
ΑΔΑ: 9ΦΧΘΩΨ8-Π3Δ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»

34. «Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση αναδρομικά της κατάθεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Αθηνών  της με ΓΑΚ/ ΕΑΚ : 9129/958/2021  αίτησης  του Δήμου Αχαρνών κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»  για αντικατάσταση πραγματογνώμονα σε συνέχεια 
της υπ΄αριθμ.: 2237/2019 αποφάσεως  αυτού, β) του διορισμού της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου 
κας Αντωνίας Δημητρακοπούλου για την υποβολή  της εν λόγω αίτησης και γ)  για τον διορισμό της 
πληρεξούσιας δικηγόρου προκειμένου να επιληφθεί όλης της διαδικασίας που απαιτείται για την 
αντικατάσταση του ενός εκ των δύο ορισθέντων πραγματογνωμόνων  καθώς και  την όρκιση αυτών.»
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