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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 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα γίνει δια 
περιφοράς, στις  22 του μηνός Μαρτίου 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, καθώς και με το υπ.’ αριθμ.89867/06-12-21 έγγραφο 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 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, 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
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 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                          Τρίτη  22/03/2022

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

1. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 24231/15-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά 
στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοικτό διαγωνισμό, για την 
προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών στύλων. B. Κατακύρωση ή μη 
του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού, των ομάδων «Α - Πινακίδες σήμανσης (τύπου ΙΙ)», «Β - 
Πινακίδες ονοματοθεσίας» και «Γ – Κολωνάκια» στην εταιρεία «ΣΗΜΑ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.» και της ομάδας «Δ - 
Σωλήνες για τοποθέτηση πινακίδων» στον κ. Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη του ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών στύλων.»

2. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 24235/15-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά 
στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοικτό διαγωνισμό, για την 
προμήθεια σκυροδέματος και οικοδομικών υλικών.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της ομάδας 
«Α - Σκυρόδεμα» στην εταιρεία «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε» και της ομάδας «Β - Οικοδομικά 
υλικά», στον κ. Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη, του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος 
και οικοδομικών υλικών.»

3.«A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 24307/15-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά 
στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή 
οχημάτων.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, για την ομάδα «1 
& 8», στην εταιρεία «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», για την ομάδα «2 & 3», στην εταιρεία «Α. 
Καούσης Α.Ε.», για την ομάδα «4 & 7», στην εταιρεία «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.», και για την 
ομάδα «6», στην εταιρεία «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.».

Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Ν. Γενιάς

4. «Αποδοχή δωρεάς 445 Βιβλίων προς το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας της Διεύθυνσης 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και  Νέας Γενιάς, για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Αχαρνών»

5.  «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες μερικής αντικατάστασης εξωτερικών 
κουφωμάτων, κατασκευής και πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στο 1ο Νηπιαγωγείο της Δημοτικής 
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Ενότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 
σύμβασης δωρεάς».

6. «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες αποκατάστασης του υφισταμένου γηπέδου 
μπάσκετ του 15ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου  για την υπογραφή της 
σύμβασης δωρεάς».

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

7. «Ακύρωση της αρ. 175/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, την έγκριση νέας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των όρων αυτής, καθώς και τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης 
προσφορών για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, 
υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

8. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 176/1-3-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 9Β8ΦΩΨ8-679) σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

9. « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 199/08-03-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA:ΨΗ4ΥΩΨ8-Β7Τ) σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

10. « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 202/10-03-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA:ΩΜ6ΡΩΨ8-ΣΣΜ) σύμφωνα με 
τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

11. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να παράσχει νομική υποστήριξη  στην  υπάλληλο  κα Η.Λ.»

12. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 206/11-03-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA:ΨΦΖ2ΩΨ8-ΠΒ9) σύμφωνα με 
τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010  και ακύρωση της προγενέστερης υπ΄αριθμ.: 
105/28-02-2022 αποφάσεως   ( ΑΔΑ: 9Α40ΩΨ8-ΘΤ0 ) της Οικονομικής Επιτροπής»

13. «Εισήγηση περί   διορισμού  δικηγόρου   για  νομική υποστήριξη υπαλλήλων & αιρετών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ( ΦΕΚ 197Α )»

14. «Διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να παράσχει νομική υποστήριξη  στον αιρετό κ. Ι.Κ .»

15. «Λήψη απόφασης περί της νομικής υποστήριξης ή μη των αιρετών κ.κ. Ι.Κ και Η.Ζ κατόπιν του 
υπ΄αριθμ.: 2268/2021 ΠΡΟΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ.»

16. «Λήψη απόφασης  για τη συμπλήρωση  της υπ΄αριθμ.:  674/28-12-2021 απόφασης οικομομικής 
επιτροπής ( ΑΔΑ: ΨΤ11ΩΨ8-ΥΒ4).»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62347df1227962d630ad9a1c στις 18/03/22 14:44

17. «Παράταση χρόνου περαίωσης του  έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

18. «Έγκριση του 1ΟΥ ανακεφαλαιωτικού πίνακα  εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

19. «Έγκριση ή μη της με αρ. 124/2020 Μελέτης με τίτλο: «Ποιοτική & Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομής 
Φωτισμού Δήμου Αχαρνών με Τεχνολογία Φωτιστικών LED & Σύστημα Τηλεδιαχείρισης» προϋπολογισμού 
8.508.354,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)»                                  
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