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

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                                            Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης
                                                                                                                                       Των Πολιτικών Οργάνων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα γίνει δια 
περιφοράς, στις  23 του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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, καθώς και με τα υπ.’ αριθμ.89867/06-12-21 & 31149/16-05-22, έγγραφα  
του Υπουργείου Εσωτερικών.

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 των θεμάτων της 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, 20930/2020, 33282/2020, 643/2021 & 426/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα.

                                                                                                                         

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

   ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 
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               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                 Δευτέρα  23/05/2022

Εισηγητής: Πνευματικό Κέντρο Θρακ/νων

1. «Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ”, οικ. έτους 2022.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

2. «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών Ελένη 
Σαχσανίδη.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

3. «Λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών 
ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Αχαρνών»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

4. «Αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 1527/13.4.2021 Τροποποιημένης Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για την 
τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών από τη ΜΟΔ ΑΕ»

5. «Αποδοχή ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 
Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6. «Παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

7. «Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων στο 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.»

8. «ΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.»

9. «Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου»

10. «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών»
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11. «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΌ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».

12. «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019), χωρίς χρήση 
επί έλασσον δαπανών»

13. «Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

14. «Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 550,00€ για δαπάνες  μετάβασης οδικώς, πληρωμής διοδίων και 
ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην συνάντηση της ΕΟΕΣ Αμφικτυονία με θέμα «ΕΟΕΣ 
Αμφικτυονία» θέση και ρόλος στο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027» στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την 
από με αρ. πρωτ. 127/26-4-2022 πρόσκληση, στην Θεσσαλονίκη.»

15. «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση απαλλοτρίωσης ακινήτου λόγω 
ρυμοτομίας, με ΚΑ 160611 στο Ο.Τ. 117 της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, ιδιοκτησίας κας Γκελντή Φωτεινής το 
γένος Καββαδία»

16. «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022»

17. «Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

18. «Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 40597/06-05-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47779/11-11-2021 
σύμβασης της εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & Σία Ο.Ε.», για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 
γραφείου και συγκεκριμένα για την ομάδα Β’ που αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 λόγω 
ανωτέρας βίας  που δημιουργήθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και ενεργειακή κρίση»

19. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 41775/10-05-2022 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς & διαχείρισης 
υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης.Β. Ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς & διαχείρισης 
υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ», η οποία προσέφερε το 
συνολικό ποσό των 29.817,28 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».

20. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 41099/09-05-2022 πρακτικού της επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που 
αφορά στην γνωμοδότηση για την υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης με την κα Αναστασία Χατζάκη για την 
προμήθεια πετρελαίου κίνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 335.544,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. & τιμή του λίτρου ίση προς την μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο Νομό Αττικής, του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημερομηνία 
παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 2,51 %.Β. Έγκριση ή μη για την υπογραφή 
συμπληρωματικής σύμβασης με την κα Αναστασία Χατζάκη για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 335.544,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & τιμή του λίτρου ίση προς την μέση 
χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο Νομό Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
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Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας, με προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης 2,51 %.»

21. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 42591/11-05-2022 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες  απολύμανσης λόγω COVID-19 των Δημοτικών 
κτιρίων  του Δήμου Αχαρνών.Β. Ανάθεση των εργασιών απολύμανσης λόγω COVID-19 των Δημοτικών κτιρίων  του 
Δήμου Αχαρνών στην εταιρεία « ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ », η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 37.188,84 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %»

22. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 44462/17-05-2022 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες  κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης 
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης.Β. Ανάθεση των εργασιών κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης 
στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης στον κύριο Μιχαηλίδη Γεωργ. Ιωάννη, ο οποίος προσέφερε το 
συνολικό ποσό των 7.192,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %»

23. «A. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μ.Α.Ε. για έλεγχο σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Β. Την 
αποδοχή των όρων του «Οδηγού υποβολής προτάσεων δράσεων έξυπνης πόλης των Δήμων προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε. 
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με Αρ.Πρωτ.: 18906/21-12-2021 της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. Γ. Την δέσμευση του Δήμου για καταβολή της επιπλέον δαπάνης που δύναται να 
προκύψει.Δ. Ορισμός Oμάδας εργασίας διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αχαρνών για 
δράσεις έξυπνης πόλης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

24. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 274/18-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟΡ5ΩΨ8-ΕΓ3)  σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

25. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 279/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9ΚΡΘΩΨ8-ΑΦΞ)  σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

26. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 280/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 6Ρ64ΩΨ8-8ΧΟ)  σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

27. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 281/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΨΘ2ΘΩΨ8-Ν8Ρ)  σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

28. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 282/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 666ΑΩΨ8-ΚΟΚ)  σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

29. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 283/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 6Δ1ΕΩΨ8-Γ53)  σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

30. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 285/20-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑ5ΣΩΨ8-5Σ1)  σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

31. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 286/20-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9Ρ5ΛΩΨ8-ΕΤΩ) σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

32. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 287/20-04-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΛΝΧΩΨ8-ΧΩΖ)  σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»
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33. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 309/05-05-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΨΖΙΙΩΨ8-8ΡΞ)  σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

34. «Εισήγηση για  έγκριση της υπ’ αριθμ.: 310/06-05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή Δημάρχου (ΑΔA: 6ΣΧΨΩΨ8-
9Α0) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»

35. «Εισήγηση για έγκριση της υπ’ αριθμ.: 311/06-05-2022 αποφάσεως  Αναπληρωτή Δημάρχου (ΑΔA ΨΒΡ6ΩΨ8-6Κ9)  
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»

36. «Εισήγηση για έγκριση της υπ’ αριθμ.: 312/06-05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟ23ΩΨ8-
ΛΓΩ) σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

37. «Εισήγηση για έγκριση της υπ’ αριθμ.: 318/10-05-2022 αποφάσεως Αναπληρωτή Δημάρχου (ΑΔA: 6ΘΒΙΩΨ8-ΞΡΒ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

38. «Εισήγηση για  τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών (διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) κατά τη δικάσιμο  της από 11-04-
2022   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 31535/2022  και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης  : 44/2022 Αίτησης   της Γαλήνης 
συζύγου Παναγιώτη Αντωνόπουλου το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Καραβούλια.»

39. «Εισήγηση για τον διορισμό της πληρεξούσιας δικηγόρου  κας Γκολέμη Φανής  του Ιωάννη για  να     
εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να καταθέσει σημείωμα ενώπιον του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),  κατά την ορισθείσα  δικάσιμο την  17-06- 2022 αλλά και 
σε κάθε μετα αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 20.04.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 36655/2022 και Ειδικό 
Αριθμό Κατάθεσης 4047/2022  αίτησης του Δήμου Αχαρνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη για την αναστολή εκτέλεσης: 
(α) της υπ αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  και (β) της παρά πόδας 
της υπ αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 04.04.2022 επιταγής 
προς πληρωμή του Ιωάννη Κυριακίδη.»

40. «Εισήγηση για αποδοχή του αιτήματος του πρώην αιρετού Δημοτικού Συμβούλου κου Σ.Κ. για νομική 
υποστήριξη.»

41. «Εισήγηση για αποδοχή του αιτήματος του αιρετού Δημοτικού Συμβούλου κου Θ.Σ για νομική υποστήριξη.»
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