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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 Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Συντάκτρια : Μούτα Βάλια
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                      Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                          Αναπλ/κά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε  στην 12η  Έκτακτη  Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023, που θα 
πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου- 2ος όροφος), την  16η του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. για 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα  με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 του ΦΕΚ 1192/τ.Β’/03-03-2023 και των διατάξεων του 
άρθρου 67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023/19-
1-2023.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ίδια με τα θέματα της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης (με 
αρ.πρωτ.προσκλήσεως: 26504/10-03-2023), η οποία ακυρώθηκε λόγω εσφαλμένης σύνθεσης του Προεδρείου 
της, σύμφωνα με την εγκύκλιο 932/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ). Για τα προαναφερόμενα θέματα δεν 
εκδόθηκαν αποφάσεις.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη για τους εξής λόγους:

1. Λόγω προθεσμιών των δικαστηρίων και των διαγωνισμών &
2. Εξαιτίας της ακύρωσης της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης και για την ομαλή λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου,  θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στη λήψη των αποφάσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

 

      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
        

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1 «Συμπλήρωση της με αριθμ.: 26/31-1-2023 (ΑΔΑ:ΨΦΠΞΩΨ8-ΧΜ9) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύνταξης των 
όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών»

2  «Συμπλήρωση της με αριθμ.: 27/31-1-2023 (ΑΔΑ:9ΞΨΔΩΨ8-ΤΑ9) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύνταξης των 
όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών»

3  «Συμπλήρωση της με αριθμ.: 28/31-1-2023 (ΑΔΑ:ΨΣΤΜΩΨ8-ΟΜ3) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύνταξης 
των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

4  «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 24747/07-03-2023 πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Επιτροπή 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, που 
αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού.Β.  Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού, στις εταιρείες: Α) «ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483, όσον αφορά την ομάδα Β΄ της προμήθειας και Β) «ΙΜΠΕΞ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 095368953, όσον αφορά τις ομάδες Γ΄, Δ΄ και 
Ε΄ της προμήθειας».

5  «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 21085/24-02-2023 πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Επιτροπή 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, που 
αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών 
στύλων.Β.  Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος στις εταιρείες: α) του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Εμμανουήλ, 
με ΑΦΜ 166758607, όσον αφορά τις ομάδες Β΄ και Ε΄ και β) «ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. «ΣΗΜΑ», με ΑΦΜ 094333408, όσον αφορά 
τις ομάδες Α΄ , Γ΄ και Δ΄ της προμήθειας πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών 
στύλων.»

6  «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 25019/08-03-2023 και 25629/09-03-2023 πρακτικών Νο2 και Νο3 της 
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού για το έτος 2023, που 
αφορούν στην αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια γραφικής ύλης 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6412e1ab480ef7a1a41eeb5b στις 16/03/23 11:32

και μικροαντικειμένων γραφείου.Β. Ανάδειξη των εταιρειών «Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΦΜ : 099905778 και 
«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με ΑΦΜ : 095367575, ως προσωρινών αναδόχων του ως άνω διαγωνισμού».

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

7  «Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 2022» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

8  «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 11.500,00 € στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και 
Ιδρυμάτων (ΚΑ220-VET και ΚΑ210-VET)»

9  «Α) Αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 808.187,00 € από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και Β) αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης»

10 «Α. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με 
τίτλο:  «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών», προϋπολογισμού 433.851,2€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (24%).Β. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με 
τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αχαρνών», προϋπολογισμού 433.851,2€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (24%).Γ. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την 
ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την βέλτιστη σχέση   κόστους – ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη.»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

11  «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 201/24-02-2023 (ΑΔΑ Ψ1ΤΑΩΨ8-ΘΕΜ) αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»

12 «Έ γκριση της υπ’ αριθμ.: 206/02-03-2023 (ΑΔΑ ΨΕΖΡΩΨ8-ΦΟΩ) αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»

13  «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 222/07-03-2023 ( ΑΔΑ: ΨΙΘΤΩΨ8-ΕΙ2 ) αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

14  «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 223/07-03-2023 ( ΑΔΑ: Ψ6Μ5ΩΨ8-ΦΗΥ ) αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

15  «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 224/07-03-2023 ( ΑΔΑ: 9ΛΡΙΩΨ8-Ν4Σ ) αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

16  «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών κατά  τη συζήτηση  της από 06/07/2020 με ΓΑΚ/ΕΑΚ:4908/412/2020 αίτησης της Χριστοδουλάκη 
Άννας του Γεωργίου κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και 
αναγνώρισης δικαιούχου κατόπιν της με ΓΑΚ/ΕΑΚ10432/7607/2022 κλήσης.»

17 «Διορισμός  πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του Τριμελούς 
Εφετείου Αθηνών  κατά τη συζήτηση   της  από 15/07/2021  με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 4020/576/2022 αίτησης του Δημητρίου 
Μαυρόπουλου κατά του Δήμου Αχαρνών  περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης»
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18 «Έγκριση της με αρ.ΕΜΠ:  68/06-03-2023  απόφασης Δημάρχου για  διορισμό και εξουσιοδότηση  πληρεξούσιας 
δικηγόρου για  κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία 
«EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  και εν γένει κατά 
παντός υπευθύνου»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων 

19 «Έγκριση της πληρωμής της δικαιούχου κ. Νίκα Κωνσταντίνας με το ποσό των 1499,16 €, που αφορά την 
προμήθεια χημικού υλικού, το οποίο θα πληρωθεί από τον ΚΑ 45-6633  με το αρ. Γ132 του Ν. 4412/2016»
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