
           

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Αχαρνές, 24/09/2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                    Αρ. πρωτ.: 38409 
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 44η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις  28 
του μηνός Σεπτεμβρίου 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  28/09/2021 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

1. «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 21.184,50€ για τις δαπάνες στέγασης των 
πυρόπληκτων σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες, απ’ τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Δήμο μας κατά την θερινή 
περίοδο του Αυγούστου 2021». 

2. « Λήψη απόφασης για την παράταση της υπάρχουσας – ισχύουσας μίσθωσης του κτηρίου στον Κόκκινο Μύλο 
(Φιλαδελφείας 205) που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών μέχρι την ανάδειξη μειοδότη» 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

3.  «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 37532/21-09-2021 και 37627/22-09-2021 πρακτικών της Επιτροπής 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και χωρίς 
τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ομάδα 
«Γ’ - Εορταστικός φωτεινός διάκοσμος» από την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.Β. Ανάδειξη της 
εταιρείας «Τζιβελέκας Α.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Γ’ - Εορταστικός φωτεινός διάκοσμος» της 
ανωτέρω διαδικασίας διαπραγμάτευσης.» 

4. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 38000/23-09-2021 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και 
αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά 
του 2021.Β. Ανάθεση των εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και 
σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021 στην εταιρεία «Χρ. 
Αργυριάδης Εργοτεύκτων Κατασκευαστική Μον. Ε.Π.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 297.042,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

5. «Ορθή επανάληψη της υπ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΝΛΩΨ8-ΧΥ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αχαρνών ως  προς τους όρους της διακήρυξης λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου και της διαδικασίας 
αυτής.» 

6. «Έγκριση σύναψης  Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» στα πλαίσια της πράξης: Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση των Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αχαρνών και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης» 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

7. «Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

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

8. «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής  και πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στον 
προαύλιο χώρο του 2ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας  Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών -
αντικατάσταση  βινυλικού δαπέδου του ως άνω σχολείου    και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 
σύμβασης δωρεάς» 

 



Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

9. «Λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»  

10. «Λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς 
Εφετείου  Αθηνών» 

11. «Λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου» 

12. «Λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του 26ου Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών» 

13. «Λήψη απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του 1ου Τμήματος του Μονομελούς  
Εφετείου  Αθηνών» 

14. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»  

15. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής.» 

16. «Λήψη  απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»  

17. «Λήψη  απόφασης  για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»  

18. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»  

19. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  κατάθεσης αιτήσεως αρμοδίως περί 
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος προκειμένου να γίνει παρακατάθεση αποζημίωσης από ρυμοτομία γης και 
επικειμένων  για  τη διάνοιξη   οδού  ανάμεσα στο Ο.Τ. Γ2040 και στον κοινόχρηστο χώρο Κ.Γ2048 στην Π.Ε  « 
Χαραυγή Β΄»» 

 

 

 
                  
 
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


