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   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε στην 49η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις  26 του μηνός 
Οκτωβρίου 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 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 

                                                  Τρίτη  26/10/2021 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

1.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 500,00 €, στον κ. Θωμά 
Σπάνια». 

2.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 434,00 €, στην εταιρεία Π. 
Ζουρντός Ε.Ε.» 

3.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 190,00 €, στην κ. 
Καλλιρόη-Χριστίνα Δανιηλίδου». 

4.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 69,60 €, στον κ. Αντώνιο 
Μπουλάκα». 

5.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 150,00 €, στην κ. Βασιλική 
Πιττά». 

6.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 88,75 €, στον κ. Γεώργιο-
Παναγιώτη Παύλου». 

7.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 162,00 €, στον κ. Αθανάσιο 
Πλωτά». 

8.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 154,46 €, στον κ. Ράζο  
Ιωάννη». 

9.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 60,00 €, στην κ. 
Χριστοφοράτου Αγγελική». 

10.«Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 441,14€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής 
κλήσης απ΄ τη τροχαία Ν.Ιωνίας στον πρώην υπάλληλο του Δήμου μας Κωνσταντίνο Σαριπανίδη». 

11.«Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 1.000,00€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής των 
εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου μας Νικολάου Στουραϊτη». 

12.«Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 1.000,00€, που αφορά τη δαπάνη πληρωμής των 
εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου μας Λεωνίδα Καββαδία». 

13.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 124,99 €, στην κ. 
Στυλιανή Λαζαρίδου». 

14.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 394,32 €, στον κ. Ιωάννη 
Ρεπούση». 

15.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 210,00 €, στον κ. 
Θεόδωρο Πέκο». 

16.«Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021» 

17.«Ορθή επανάληψη της 449/5-10-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΟΕ5ΩΨ8-1ΩΚ) ως προς : α) το 
όνομα του δωρεοδόχου του υπόλοιπου τμήματος του ρυμοτομούμενου ακινήτου στα Ο.Τ. 349, 349Α & 350, στην 



περιοχή Λυκότρυπα Δήμου Αχαρνών, στο ορθό που είναι Χαμηλοθώρης Ιωάννης του Ματθαίου, και β) τα ακριβή 
μέτρα του μεταβιβαζόμενου από δωρεά ακινήτου που είναι 326,24 τμ αντί 326,01 τμ» 

18.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 170,01 €, στον κ. Ιωάννη 
Ρεπούση». 

19.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 299,19 €, στον κ. Πέτρο 
Καλούμενο». 

20.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 394,94 €, στην κ. 
Αναστασία-Μαρία Μπουτσικάκη». 

21.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 491,80 €, στον κ. Μπάλο 
Παναγιώτη». 

22.«Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 90,00 €, στον κ. Πέτρου 
Γεώργιο ». 

23.«Επιστροφή χρημάτων στον κ. Κ****** Α******* λόγω εσφαλμένης είσπραξης ποσού βάσει του ΦΕΚ4647/2019 
ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ 2 ». 

24.«Διαγραφή οφειλέτη από το  βεβαιωτικό  κατάλογο 504/2016 που αφορά κλήση της Τροχαίας Ν. Ιωνίας. » 

 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

25.«Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 43231/19-10-2021 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις υπηρεσίες αποκομιδής υπολειμμάτων καθαρισμού 
βλάστησης.Β. Ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης στην εταιρεία 
«Κωστελίδης Σωτήριος & Σια Ε.Ε», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 139.812,48  €,  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%.» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

26.«Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: << Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών >>. 

27.«Έγκριση της με αρ. 15/2020 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

28.«Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)» 

 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

29.«Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών 
για την υπόθεση της Χαρίκλειας Πίκουλα σχετικά με  ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ» 

30.«Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών (αποζημίωση μετά από απαλλοτρίωση), επί της από 27/05/2021 
αίτησης των:  1. Χρήστου Κουντουριώτη του Νικολάου και 2. Νικολάου  Κουντουριώτη του Χρήστου κατά του Δήμου 
Αχαρνών,  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 5147/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 488/2021» 

31.«Λήψη απόφασης σχετικά με τον διορισμό πληρεξούσιου  δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με Γενικό αριθμό Κατάθεσης 16037/2021 και 



Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 27/2021 αίτηση των Χρήστου Ζαφείρη του Αλεξάνδρου και Χρήστου Παπαγιαννόπουλου 
του Παναγιώτη» 

32.«Λήψη απόφασης σχετικά με τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα 33ο Μονομελές  επί της από 06/06/2018 με Αριθμό 
Εισαγωγής: ΠΡ5424/08-06-2018 προσφυγής του Νικολακάκη Αθανασίου» 

33.«Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων με Γενικό Αριθμό 
Κατάθεσης: 53244/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 5461/2021 των Καπετάνιου Φανής του Σπυρίδωνος και 
Στεφάνου Γεωργίου του Ελευθερίου κατά του Δήμου Αχαρνών» 

34.«Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε Δικηγόρο/ους προκειμένου να επιληφθούν όλης της προεργασίας που 
απαιτείται για την σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση στα ενδιαφερόμενα μέρη των συμβάσεων που αφορούν στα 
ιδιωτικά δίκτυα υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών» 

35.«Λήψη απόφασης για την 1) έγκριση κατάθεσης εκ μέρους της συνεργαζόμενης   δικηγόρου του Δήμου κας 
Αικατερίνης Μαρίνη,  της  από 10-6-2021 αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» με Γενικό Αριθμό 
Κατάθεσης: 4749/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 463/2021 την 22-6-2021 ενώπιον του Τριμελούς 
Εφετείου Αθηνών ( Διαδικασία απαλλοτριώσεων ) περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος  για  αποζημίωση 
ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών  στο Ο.Τ 31Α της Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Β΄» του Δήμου Αχαρνών και 2) Για τον 
διορισμό των δικηγόρων α)  Αικατερίνης Μαρίνη του Δημητρίου, και β) Νικολάου Σπανού του Γεωργίου, όπως από 
κοινού ή ο καθένας χωριστά εκπροσωπήσουν τον Δήμο Αχαρνών όπως παρασταθούν και καταθέσουν προτάσεις 
κατά την συζήτηση της της προαναφερόμενης αιτήσεως.» 

 

 

 
                  
 
 
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


