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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 14η Τακτική  Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023, που θα 
πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου- 2ος όροφος), την  27η του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.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 1429/τ.Β’/10-03-2023 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.

                                                                                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
        Δευτέρα  27/3/2023

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1  «Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση Οικονομικού Έτους 2023, του Ν.Π.Δ.Δ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ.Η.Φ.Α.» Δήμου Αχαρνών ποσού 3.150.000 ευρώ»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

2  «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 26950/13-03-2023 και 29718/21-03-2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις 
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, που αφορούν στην αξιολόγηση των προσφορών 
στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις 
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για 3 έτη.Β. Προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδ α του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παρ.2γ δδ του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. Α της παρ. 2 του άρθρου 21 
του Ν. 4441/2016, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 
όσον αφορά τις ομάδες  Ε΄: «Φρέσκο παστεριωμένο γάλα», εκτιμώμενης αξίας 777.230,88 €, πλέον Φ.Π.Α. 
(13%) και Η΄: «Μικρογεύματα», εκτιμώμενης αξίας 17.040,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%), συνολικής αξίας 
794.270,88€ διότι το αποτέλεσμα της διαδικασίας κατέστη άγονο.Γ. Ανάδειξη των εταιρειών : α) 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 093617493, β) SKOURIAS ANDRE, ALEXANDROS», με ΑΦΜ: 
031275077 και γ) «ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ», με ΑΦΜ: 132711121, ως προσωρινών αναδόχων του 
εν θέματι διαγωνισμού»

3  «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 29703/21-03-2023 και 30526/21-03-2023 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 
αφορούν στην αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού - Ομάδα Α΄ (εργαλεία & λοιπός εξοπλισμός τμήματος 
συντήρησης έργων και κατασκευής έργων με αυτεπιστασία διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών).Β. Ανάδειξη 
της εταιρείας «Χ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.», με ΑΦΜ: 997684336/Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ως προσωρινής 
αναδόχου του εν θέματι διαγωνισμού»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 641c457dce2fb304eb0d90e0 στις 23/03/23 14:34

4   «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της υπηρεσίας με 
τίτλο «Υπηρεσίες αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που 
προέκυψε από την κακοκαιρία «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ», συνολικού ποσού 46.035,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.022, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2023.Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2023 μελέτης, με τίτλο «Υπηρεσίες αποχιονισμού του οδικού 
δικτύου του Δήμου Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 46.035,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
%.Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

5  «Επικύρωση Πρακτικών Ι και ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού της υπηρεσίας «Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας 
στο Δήμο Αχαρνών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»

Εισηγητής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

6  «Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Αχαρνών» 
με ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 4.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

7  «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 264/21-03-2023 ( ΑΔΑ: 6789ΩΨ8-0ΗΟ ) αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

8  «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 270/21-03-2023 ( ΑΔΑ: 6ΩΨΡΩΨ8-749 ) αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.»

9 « Εισήγηση για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της από 08/10/2018 με 
Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:92858/237/2018 αίτησης του Στουραΐτη Δημητρίου του Ιωάννη, περί αναγνωρίσεως 
δικαιούχου δια τα αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντα ακίνητα αυτού στην Π.Ε «ΛΑΘΕΑ Α΄».

10  «Εισήγηση για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της από 10/12/2022 αίτησης των α) 
Αικατερίνης χήρας Αναστασίου Γκίκα, β) Αλίκης Γκίκα του Αναστασίου και της Αικατερίνης και γ) 
Δημητρίου Γκίκα του Αναστασίου και της Αικατερίνης, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και 
αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης , για την απαλλοτριούμενη ιδιοκτησία των ως άνω αιτούντων, η 
οποία βρίσκεται στην Π.Ε « ΛΑΘΕΑ Α’ ».

11  «Εισήγηση για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 08-11-2022 με Γ.Α.Κ. / 
Ε.Α.Κ.:8766/1206/2022 αίτησης των Ιωάννη Καπετάνιου του Κωνσταντίνου κλπ ( σύν 3 ) περί καθορισμού 
οριστικής τιμής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής 
έκτασης στην Π.Ε «ΧΑΡΑΥΓΗ Β΄».
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12  «Εισήγηση για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την συζήτηση, της από 2-03-2022 με 
Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:4098/585/2022 αίτησης των: α) Κωνσταντίνου Γαβριήλ του Γεωργίου και β) Ιωάννη Γαβριήλ 
του Γεωργίου κατά του Δήμου Αχαρνών, περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης 
δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.»

13  «Εισήγηση για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την συζήτηση της από 13/01/2023 αίτησης του Γκοντόρα 
Γεωργίου περί αναγνωρίσεως δικαιούχου και καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω 
απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στην Π.Ε. « ΑΥΛΙΖΑ».

14  «Εισήγηση για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με Αριθμό Καταχώρησης ΑΚ1971/10-11-
2022 αίτησης, που άσκησε η « ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά: α) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, β) της υπ’ αριθμ. πρωτ : 347/17-10-2022 αποφάσεως του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων ( ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄ ) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και γ) κατά του 
Δήμου Αχαρνών, περί ακύρωσης των προσβαλλόμενων, δια της ως άνω αίτησης, πράξεων της Διοίκησης.»

15  «Εισήγηση για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 10/01/2023 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 
3962/6/2023 αίτησης των: α) Ιωάννη Παππά του Νικολάου και β) Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού κατά του 
Δήμου Αχαρνών, περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης 
μετά των επικειμένων αυτής, η οποία ευρίσκεται στην Πολεοδομική Ενότητα « ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄»

16  «Εισήγηση για  τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών 
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών,  κατά την δικάσιμο της από 27/10/2017 με ΓΑΚ: 7973/2017 
και ΕΑΚ: 565/2017 αίτησης της Αρετής Φλώρου του Λουκά κατά του Δήμου Αχαρνών,  περί καθορισμού   
προσωρινής  τιμής  μονάδος για αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στην   
Πολεοδομική Ενότητα  « ΠΥΡΓΟΥΘΙ » του Δήμου Αχαρνών.»

17  «Εισήγηση για νομική υποστήριξη του πρώην αιρετού κου Π.Γ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) «Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης».
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