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Α/Α
1

ΘΕΜΑ
Έγκριση
προϋπολογισμού
έτους
2022
του
Κληροδοτήματος Αικατερίνης Κριαρά, σύμφωνα με το
άρθρο 59 του Ν. 4182/2013

ΑΡ. ΑΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ομόφωνα

367

Α) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 του Κληροδοτήματος Αικατερίνης Κριαρά,
σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013. Β) Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο
Δημοτικό Συμβούλιο για να παρθεί εκ νέου απόφαση.

2

Επικύρωση του από 5-7-2022 Πρακτικού Επιτροπής
Διενέργειας Δημοπρασιών (αρθ. 1 του Π.Δ. 270/1981)
και κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας εκποίησης
348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων
απορριμμάτων, λόγω απόσυρσης

1.

368

2.

Ομόφωνα
Την επικύρωση του από 5-7-2022 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών.
Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την εκποίηση των 348 μεταλλικών και 29
πλαστικών κάδων απορριμμάτων, στη πλειοδότρια κα. Θεοδώρου Βασιλική, η
οποία πρόσφερε το ποσό των 8.495,00 ευρώ.
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«Α) Έγκριση παροχής πάγιας προκαταβολής έτους
2022 του Δήμου Αχαρνών, στον Κ.Α. 00-8251
Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022 Β)
Ορισμός υπολόγου διαχειριστή αυτής & Γ) Έγκριση
των Κ.Α. που θα ορίζουν τις επιμέρους δαπάνες που
θα δύναται να πληρωθούν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Αχαρνών

1.
2.

Ομόφωνα
Εγκρίνει την παροχή της πάγιας προκαταβολής για τις δαπάνες οικονομικού έτους
2022.
Ορίζει το ύψος των δαπανών που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή
ως εξής :
Α/Α
1.

369

2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Λοιπές δαπάνες γενικής
φύσεως
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων

Κ.Α.
00-6495.001

ΠΟΣΟ
7.000,00

10-6612
ΣΥΝΟΛΟ

1.000,00
8.000,00

Οι παραπάνω δαπάνες οι οποίες θα αντιμετωπισθούν από την παγία προκαταβολή του
Δήμου Αχαρνών, θα βαρύνουν τον Κ.Α 00-8251 Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2022.
3.Ορίζει διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022 την δημοτική
υπάλληλο Ελένη Δίελα του Γεωργίου στο όνομα της οποίας θα εκδοθούν εντάλματα, θα
ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του Δημάρχου και θα επιστρέψει
το ποσό της πάγιας προκαταβολής μέχρι 31-12-2022.

4

Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 63239/01-072022 γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που
αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 29080/2807-2021 σύμβασης της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ
Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου
Αχαρνών λόγω το ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να
αναστείλει την λειτουργία λόγω αναγκαστικών
αδειών και καραντίνας του προσωπικού, μετά από
επιβεβαίωση συνεχόμενων θετικών κρουσμάτων
Covid-19, καθώς και έλλειψη προμήθειας αλουμινίου

370

Ομόφωνα
Επικυρώνει την με αριθμ. πρωτ. 63239/01-07-2022 γνωμοδότηση της επιτροπής της
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής
γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 29080/28-072021 σύμβασης της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και
αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου
Αχαρνών λόγω το ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει την λειτουργία λόγω
αναγκαστικών αδειών και καραντίνας του προσωπικού, μετά από επιβεβαίωση
συνεχόμενων θετικών κρουσμάτων Covid-19, καθώς και έλλειψης προμήθειας
αλουμινίου, τροποποιώντας τη, ως προς το χρονικό διάστημα της παράτασης της
σύμβασης έως 31/10/2022.
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6

7

Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 63450/01-072022 γνωμοδότησης της επιτροπής προσφυγής στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που
αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 49254/1611-2021 σύμβασης της εταιρείας «Β. Παράσχος & ΣΙΑ
Ε.Ε.», για την προμήθεια γραφικής ύλης και
μικροαντικειμένων γραφείου και συγκεκριμένα για
την ομάδα Α’ που αφορά την προμήθεια γραφικής
ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου
λόγω
ανωτέρας βίας που δημιουργήθηκε με την πανδημία
COVID-19, τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την
οικονομική και ενεργειακή κρίση
Α. Απόρριψη των προσφοράς με αριθμό συστήματος
283705 ως απαράδεκτης. Β. Επικύρωση του υπ’
αριθμ. 64432/5-7-22
Πρακτικού της Επιτροπής
διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής
Λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου του
προγράμματος
εναλλακτικής
διαχείρισης
μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και
λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Αχαρνών

Ομόφωνα

371

Επικυρώνει την με αριθμ. πρωτ. 63450/01-07-2022 γνωμοδότηση της επιτροπής
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην
τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 49254/16-11-2021 σύμβασης της εταιρείας «Β.
Παράσχος & ΣΙΑ Ε.Ε.», για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων
γραφείου και συγκεκριμένα για την ομάδα Α’ που αφορά την προμήθεια γραφικής
ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου λόγω ανωτέρας βίας που δημιουργήθηκε με
την πανδημία COVID-19, τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και
ενεργειακή κρίση.

Ομόφωνα
Α. Απορρίπτει την προσφορά με αριθμό συστήματος 283705 ως απαράδεκτη.

372

Β. Επικυρώνει το υπ’ αριθμ. 64432/5-7-22 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Ομόφωνα

373

Αναδεικνύει ανάδοχο του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων
ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών την εταιρεία «ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»-RECYCOM σύμφωνα με το
πρακτικό 2/2022 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
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Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να
εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να
καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αχαρνών κατόπιν της με ΓΑΚ/ΕΑΚ2969/1122/2022
αίτησης
επαναπροδιορισμού
συζήτησης
για
διευθέτηση οφειλών προς τον Δήμο της Μαρίνας
Τσορπατσίδου

Ομόφωνα

374

9

1.Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κύριο Γκασούκα Γεράσιμο, δικηγόρο Αθηνών με
Α.Μ.Δ.Σ.Α.:24973, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να
καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών εντός της προβλεπόμενης
από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση
(19-5-2022 από την πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους) ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 2969/2022
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1122/2022 αίτησης της Μαρίνας Τσορπατσίδου του
Μιχαήλ περί επαναπροσδιορισμού συζήτησης κατά τις διατάξεις του ν. 4745/2020 της
με ΓΑΚ/ΕΑΚ 825/122/2019 προγενέστερης αίτησης αυτής για ρύθμιση οφειλών
μεταξύ άλλων και προς το Δήμο Αχαρνών, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο στις 16-062022.
2.Εγκρίνει αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση,
το ποσό των εκατόν ενενήντα επτά (197,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%
συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣ, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων
Παράρτημα Ι.
Ομόφωνα

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να
εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να
καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν της από 18-062021 έφεσης που άσκησε η Ανδρινοπούλου Αντωνία
κατά του Δήμου Αχαρνών και κατά της Α2185/05-032021απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών

375

1.Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κύριο Γιαννικόπουλο Κανέλλο, δικηγόρο Αθηνών
με Α.Μ.Δ.Σ.Α.:28860 για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών μετά παραστάσεως και
για την κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών κατά τη συζήτηση την 29 Ιουλίου 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή
ματαίωση συζήτηση της με Αριθμό Εισαγωγής: ΕΦ1025/18-06-2021 έφεσης που
άσκησε η Ανδρινοπούλου Αντωνία κατά του Δήμου Αχαρνών και κατά της υπ΄αριθμ.:
Α2185/05-03-2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα
Μονομελές ) δια της οποίας απερρίφθη η με αριθ. Εισαγωγής: ΑΓ 9442/20-12-2016
αγωγή, δια της οποίας η ενάγουσα επιδίωκε να αναγνωρισθεί κατ΄ εφαρμογή των
άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ., άλλλως κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου
πλουτισμού, η υποχρέωση του εναγόμενου να της καταβάλλει το ποσό των 144.078,
00 ευρώ νομιμοτόκως από 7-3-2007 έως και τις 31-12-2016 ως αποζημίωση χρήσης
του ακινήτου της που βρίσκεται στο Ο.Τ 1282 της Π.Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ » του Δήμου
Αχαρνών.
2.Εγκρίνει αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση,
το ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών
(1.440,78) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του
γραμματίου ΔΣ, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d69aaf70128e28a84d9001 στις 19/07/22 15:04

10

Ψήφιση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους
2022 του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Αχαρνών (Δ.Η.Κ.Ε.Α.)

Ομόφωνα

376

Την Ψήφιση της Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 του ΝΠΙΔ Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (Δ.Η.Κ.Ε.Α.), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
εισήγηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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