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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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε  στην 2η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023, που θα 

πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου- 2ος όροφος), στις 17 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. για 

τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα  με τις 

σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022, του ΦΕΚ 7005/τ.Β’/31-12-2022 και των διατάξεων του 

άρθρου 67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010 και τροποποιήσεων του.

                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
        Τρίτη 17/1/2023

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

1. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 129484/09-01-2023 πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας του 
Δήμου Αχαρνών.Β. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην 
εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΑΦΜ: 998562423/Δ.Ο.Υ. Κιλκίς με το συνολικό ποσό 
των 81.850,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.»

2. «Α. Επικύρωση ή μη των με αριθμ. πρωτ. 129484/27-12-2022 και 1901/10-01-2023 πρακτικών No3 και 
Νο4 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για το έτος 
2022, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού 
της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών.Β. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»».

3. «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 2628/11-01-2023 και 2672/11-01-2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορά 
στον αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια πινακίδων 
σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων.Β. Ανάδειξη των εταιρειών ΣΗΜΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με δ.τ. «ΣΗΜΑ» και ΑΦΜ 094333408 και του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με ΑΦΜ 166758607, 
ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια πινακίδων 
σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων».

4. «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής γενικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων & των Αυτοτελών Τμημάτων, για το έτος 2023, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.»

5. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 2849/11-01-2023 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης 
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στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών.Β. Ανάθεση της αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης στις 
πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.», η οποία 
προσέφερε το συνολικό ποσό των 149.854,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %»

6. «Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης προμήθειας «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών» στο πλαίσιο του 
ενταγμένου Έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε 
υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5189049 στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

7. «Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού

8. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 130166/29-12-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην 
επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά πέντε (5) μήνες της με αρ. πρωτ. 79446/11-8-2022 σύμβασης της 
εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού 
φορτίου 26τν. λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής 
κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.Β. Επέκταση ή μη της 
χρονικής διάρκειας κατά πέντε (5) μήνες της με αρ. πρωτ. 79446/11-8-2022 σύμβασης της εταιρείας «Α. 
ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 26τν. λόγω 
ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης 
στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.»

9. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 3098/12-01-2023 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην 
παράταση της χρονικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 71614/21.7.2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ» για την προμήθεια με τίτλο «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) 
μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων», λόγω της πανδημίας του covid-19 καθώς και του Ρώσο-ουκρανικού 
πολέμου, κατά έξι (6) μήνες.Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά έξι (6) μήνες της με αρ. πρωτ. 
71614/21.7.2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ» για την προμήθεια με τίτλο 
«Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων» λόγω της 
πανδημίας του covid-19 καθώς και του Ρώσο-ουκρανικού πολέμου.»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

10. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών,  ενώπιον του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 9ο Τριμελές,  κατά τη δικάσιμο   της από 27/06/2020 με Αριθμό 
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Εισαγωγής: ΑΓ3553/2-7-2020 αγωγής  των Μαβίδη Νάντιας κ.λπ  ( σύν. 5 ) κατά  του Δήμου Αχαρνών κ.λπ ( 
σύν. 3 ).»

11. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 1ο Μονομελές,  να παραστεί και να υποβάλει 
παραίτηση εκ του  δικογράφου της από 25-07-2019 με  Αριθ. Εισαγωγής : ΑΚΕ12061/26-7-2019 ανακοπής ( 
άρθρο 933ΚΠολΔ ).»

12. «Διορισμός πληρεξούσιου   δικηγόρου: α)  Για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη  συζήτηση της  από 01/11/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 
108717/113/2022 αίτησης των Σπυρίδωνος Δαμάσκου  του Γεωργίου και Ειρήνης Δαμάσκου  του 
Σπυρίδωνος  κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΑ) με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών » 
περί αναγνώρισης δικαιούχου της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης και β) Για  να εκπροσωπήσει τον 
Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών της από 30 Μαΐου 2022 με 
ΓΑΚ/ΕΑΚ:4314/604/2022 αίτησης των: Σπυρίδωνος  Δαμάσκου του Γεωργίου και  Ειρήνης Δαμάσκου  του 
Σπυρίδωνος  κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( ΟΤΑ) με την επωνυμία  Δήμος Αχαρνών 
περί καθορισμού απευθείας  οριστικής τιμής για αποζημίωση, λόγω απαλλοτρίωσης.»

13. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει νομική υποστήριξη  στον υπάλληλο κ. Ν.Ρ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020)- αντικατάσταση του 
άρθρου 52 του ν. 4674/2020.»

14. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για να παράσχει νομική κάλυψη και συνδρομή στον αιρετό κο 
Ε.Α»

15. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών   ενώπιον  του Αρείου 
Πάγου, κατά την δικάσιμο την 30-01-2023 της   από 23/6/2021  αίτησης αναιρέσεως της εταιρείας  
περιορισμένης ευθύνης, υπό την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ » και το διακριτικό τίτλο « EXTRA BETON 
» κατατεθείσα  στο Εφετείο Αθηνών με  Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 4823/645/2021 κατά: α)  του Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία « Δήμος Αχαρνών » ως καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « 
Δήμος Θρακομακεδόνων » β)  της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών ( ΔΕΤΕΔΑ ), 
νομίμως εκπροσωπουμένης, γ) του Δήμου Αχαρνών και δ) της υπ΄αριθμ.: 5420/2020 τελεσιδίκου 
αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.»

16. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  να  παρασταθεί και 
να καταθέσει προτάσεις  ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της από 14/9/2022 κατατεθείσας 
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών  με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 6932/769/2022 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Αχαρνών,  
κατά του Μαρίνου Νικολάου του Σπυρίδωνος.»

17. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του 
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της από 07/07/2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 5400/718/2022 
αίτησης των   Παναγιώτας χήρας Νικολάου Γιουβανούδη κλπ ( συν. 3 )  κατά του Δήμου Αχαρνών, περί 
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης λόγω 
απαλλοτρίωσης.»

18. «Διορισμός  πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών   ενώπιον  του 
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση   της από 08/12/2021  με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 9864/1033/2021 
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αίτησης των: α)  Κρόκου Βασιλικής χήρας Νικολάου το γένος  Παναγιώτη Γκίκα  και β)  Κρόκου Παναγιώτας 
του Νικολάου  κατά του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω  
απαλλοτρίωσης.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

19. «Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)» και 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  «ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
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