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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                                                               
136 73 Αχαρνές                                                                                                        
Συντάκτρια: Μούτα Βάλια
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                                       
 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                                              

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Τακτικά & Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής 
Επιτροπής

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των  πολιτικών 
Οργάνων           

  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε  στην 41η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα 

πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου- 2ος όροφος), στις 25 του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2022, 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 5335/τ.Β’/14-10-2022 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
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 
                                  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ               
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
              Τρίτη 25/10/2022                                             

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ τριμήνου οικονομικού έτους 2022»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

2.  «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 99593/13-10-2022 και 99860/13-10-2022 πρακτικών Νο1 και Νο2 της 
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού για 
το έτος 2022, που αφορά στον αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια 
Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
Ι.Κ.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 801189166, Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Θέση Μαύρη Ώρα, 193 00 – 
Ασπρόπυργος, ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών για 
τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών».

3.« Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 100209/14-10-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών 
υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 
47990/12-11-2021 σύμβασης του κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη, για την ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» από την 
προμήθεια κρασπέδων και πλακών λόγω ανωτέρας βίας (οικονομική και ενεργειακή κρίση)Β. Τροποποίηση ή μη της 
με αρ. πρωτ. 47990/12-11-2021 σύμβασης του κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη, για την ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» 
από την προμήθεια κρασπέδων και πλακών, στην τιμή των 6,59 € πλέον Φ.Π.Α. ανά m2 πλάκας πεζοδρομίου αντί του 
έως τώρα ποσού των 4,39 € πλέον Φ.Π.Α. m2 πλάκας πεζοδρομίου, χωρίς την υπέρβαση του αρχικού υπολειπόμενου 
ποσού της σύμβασης, ήτοι 28.932,73 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% λόγω ανωτέρας βίας (οικονομική και 
ενεργειακή κρίση),Γ. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά δώδεκα (12) μήνες,  από 12/11/2022 έως 
12/11/2023 του κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη, για την ομάδα «Β-Πλάκες πεζοδρομίου» από την προμήθεια 
κρασπέδων και πλακών, λόγω ανωτέρας βίας (οικονομική και ενεργειακή κρίση.)»

4.  «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 
του Ν. 4412/2016.»

5. «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών της 
δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Δράσεις Υποστήριξης Παλιννοστούντων Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 
€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, (59.520,00 με Φ.Π.Α.). B. Έγκριση της με αρ. 148/2021 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής 
υπηρεσιών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Δράσεις Υποστήριξης Παλιννοστούντων Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής».

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
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6. «Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 64 ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», αναδόχου ΒΟΤΣΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»

7. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 2022»

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

8.  «Aποδοχή ποσού 70.000,00 € ως  επιχορήγηση από τον Δήμο Αχαρνών στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή  
προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων».

9. «Aποδοχή ποσού 70.000,00 € ως  επιχορήγηση από τον Δήμο Αχαρνών στην Δευτεροβάθμια  Σχολική Επιτροπή  
προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων».                          

10  «Αποδοχή δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής χυτού δαπέδου ασφαλείας στο προαύλιο 
μετά της προμήθειας και εγκατάστασης σύνθετου οργάνου παιχνιδιού και παιδαγωγικού εξοπλισμού στο 10ο 
Νηπιαγωγείο Αχαρνών και  εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς».

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

11. «Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της υπηρεσίας αποκομιδής, μεταφοράς και 
διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων Δ.Κ Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 70/2022 μελέτη της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.»

12. «Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της υπηρεσίας αποκομιδής, μεταφοράς και 
διάθεσης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης Δ.Κ Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 67/2022 μελέτη της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

13.  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να παράσχει νομική υποστήριξη  στον αιρετό κο Σ.Β., κατόπιν της 
δικογραφίας  με αριθμό: 284/2022-Ε2022/2243»

14. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να παράσχει νομική υποστήριξη  στον αιρετό κο Ι.Κ., κατόπιν της 
δικογραφίας  με αριθμό: 284/2022-Ε2022/2243.»

15. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 786/20-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ7ΧΩΨ8-03Ζ) 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 2ου Τμήματος του 
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση  της  με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 1779/286/2022 αίτησης  του κου Κατάρα 
Παναγιώτη του Πέτρου, κατά του Δήμου Αχαρνών περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης 
δικαιούχου αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης.»
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