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   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε στην 48η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις  22 του μηνός 
Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 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 ώρες 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) και με το με αρ. πρωτ. 18318/2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών 
                          
 
 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  

 

 

 



  

      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                             Παρασκευή  22/10/2021 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

1.«Επιστροφή χρημάτων ποσού 768,21 €  στην κ.  ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
λόγω εσφαλμένης είσπραξης διότι το ακίνητο δεν ελεκτροδοτείται εξ ολοκλήρου ». 

2.«Διαγραφή οφειλών ετών 2018-2019 από ΒΚ 733 του κ.Κανελλόπουλου Ιωάννη του ΚΩΝ/ΝΟΥ  διότι το ακίνητο 
ηλεκτροδοτήθηκε και έγινε ενημέρωση  μετέπειτα. ». 

3.«Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ  έτους 2019  από ΒΚ 733 του κ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΑΦΜ 003323899 Διότι το 
ακίνητο έχει μεταβιβασθεί και δεν ενημέρωσαν για την αλλαγή ιδιοκτήτη.» 

4.«Διαγραφή οφειλέτη από το  βεβαιωτικό  κατάλογο 573/2021  που αφορά κλήση του ΤΑΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ». 

5.«Επιστροφή  ποσού 500,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα , στο όνομα της  δικαιούχου Πεσιρίδου Ελένη, η 
οποία εκ παραδρομής το κατέθεσε στο λογαριασμό μας που τηρείται  στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων αντί 
της Δ.Ο.Υ Αγ.Αναργύρων» 

6.«Διαγραφή οφειλής έτους  2019 από ΒΚ 733/16-9-2020 της κ. ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑΣ  διότι στο ακίνητο έχει γίνει 
επανασύνδεση στο ρεύμα». 

7.«Διαγραφή χρέωσης  ΤΑΠ από  ΒΚ 198/2018 & 733/2020 ετών 2017-2019 του οφειλέτη κ.ΜΑΓΚΟΥΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
λόγω μεταβίβασης του ακινήτου το 2016» 

8.«Διαγραφή οφειλέτη από το  βεβαιωτικό  κατάλογο 1051/2020  που αφορά κλήση του Α.Τ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

9.«A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 41433/11-10-2021 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, για την ομάδα «Α-Κράσπεδα» στην εταιρεία 
«Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.» και για την ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» στον κο Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη.» 

10.«A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 41524/11-10-2021 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης, με χρήση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σε συνέχεια του εν μέρει άγονου ανοικτού διαγωνισμού «Γ’ – Εορταστικός 
φωτεινός διάκοσμος», της προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.B. Κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος της ανωτέρω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ομάδα «Γ’ – Εορταστικός φωτεινός διάκοσμος», 
στην εταιρεία «Τζιβελέκας Α.Ε.», συνολικού ποσού 2.672,70 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

11.«Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 41772/12-10-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 
Δήμου, που αφορά στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων.Β. 
Ανάδειξη ή μη της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της 
ομάδας «Α», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 455.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, της 
εταιρείας «Γιουνιτρακ Α.Ε.Ε. Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Β», η οποία 
προσέφερε το συνολικό ποσό των 105.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και της εταιρείας «Ελληνική 



Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Γ», η οποία προσέφερε το 
συνολικό ποσό των 209.436,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

12.«Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» 

13.«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 460/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ 
διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» 

14.«Επικύρωση Πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού 

15.«Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ που αφορά την προπληρωμή του e-pass της εταιρείας Αττική Οδός Α. Ε. σε 
βάρος του Κ.Α. 20-6414.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

16.«Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης, για την απόδοση οφειλής των μέσων ατομικής προστασίας παρελθόντων 
ετών (2015-2018) του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, συνολικού ποσού 73.104,51 €». 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

17.«Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ποσού 1.020,00 ευρώ στον Δήμο Αχαρνών από την εταιρεία με επωνυμία 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.για αντιπαρασιτικά φάρμακα και εξοπλισμό που αφορά το πρόγραμμα στήριξης 
πυρόπληκτων ζώων βάση της με αρίθμ. Πρωτ. 37411/21-09-2021 του Δήμου Αχαρνών και το απόσπασμα πρακτικού 
συμβουλίου No 56 της παραπάνω εταιρείας» 

18.«Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς δέκα (10) σακιών σκυλοτροφής MAINTENANCE ποσότητας 10 x 15kg από 
την εταιρεία ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΚΩΝ/ΝΟΣ ύστερα από την με αρίθμ. Πρωτ. 30422/05-08-21 αίτηση της» 

19.«Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς  είκοσι 20 κιλών (20 kg ) σκυλοτροφής MISTY DOG EASY ADULT και είκοσι 
(20 kg ) γατοτροφής MISTY EASY CAT MEAT MENU σύμφωνα με το 25 σειρά Α με ημερομηνία 06-08-21 δελτίο 
αποστολής τηε εταιρείας HAPPY DOG Α.Ε. & β) σύμφωνα με το 28 σειρά Α με ημερομηνία 06/08/2021 της εταιρείας 
HAPPY DOG Α.Ε» 

20.«Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς είκοσι (20) τεμ 20 x 20 kg σκυλοτροφή MODESTO και πέντε (5) τεμ 5 x 20 
kg γατοτροφή PRETTY απο την εταιρεία PICOVIT ύστερα απο το με αρίθμ. Πρωτ. 30877/09-08-201 τιμολογιο No 8 της 
ανωτέρω εταιρείας προς τον Δήμο Αχαρνών.» 

21.«Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς τριάντα δύο (32) τεμ σκυλοτροφής 32x10 kg PEDIGREE ADULT ΜΟΣΧΑΡΙ & 
ΛΑΧΑΝ. DRY απο την εταιρεία ATTRACTION ΑΕ ύστερα απο το υπ αρίθμ ΔΑΔ 01Α0001823/11-08-2021 Δελτίο 
Αποστολής της ανωτέρω εταιρείας με ημερομηνία 11/08/2021και αριθμ. Πρωτ.33037/26-08-2021 του Δήμου 
Αχαρνών ». 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 

22.«Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής δωρεάς της MOTOR OIL σε  σχολικά είδη». 



 

Εισηγητής: Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ 

23.«2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών 
“ΑΡΩΓΗ”,  οικονομικού έτους 2021» 

 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

24.«Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών ενώπιον 
του 2ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου  Αθηνών, επί της από 17/07/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 
6448/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 606/2021, αίτησης της Π…… Μ….. του Ι……» 

25.«Λήψη απόφασης σχετικά με τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών 
ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου  επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6447/2021 και Αριθμό 
Κατάθεσης Δικογράφου: 605/2021 αίτησης  της Λ…… Σ…… του Ε……» 

26.«Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου  Αθηνών, κατά την συζήτηση της αίτησης με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6537/2020 
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 546/2020 των: Α….. Κ….. του Δ…… και Π…. Κ….. του Δ……, κατά του Δήμου Αχαρνών»  

27.«Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών, ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας,  κατά την συζήτηση,  της  από 21/11/2018 με αριθμό Κατάθεσης 888/2019 Αίτησης 
Αναιρέσεως των:   1. Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και 2. Η ανώνυμη εταιρεία  « Athens 
Resort Casino A.E Συμμετοχών»  κατά του Δήμου Αχαρνών και κατά της απόφασης 3586/2018 του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών» 

 

 

 
                  
 
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


