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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 Βαρβάρα
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                                       Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

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

                       

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα γίνει δια 
περιφοράς,  την 11η  του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. 
έως 10.00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 και των τροποποιήσεων του

Συγκεκριμένα, καλείστε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της 
Συνεδρίασης, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση mayor@acharnes.gr, 
περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος), ως και περί τις τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στα πρακτικά της Συνεδρίασης  επί του θέματος ημερήσιας διάταξης.

     
Η Συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), κυρωθείσας με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και με το με αρ. πρωτ. 
18318/2020 & με το αρ. πρωτ. 89867/2021, έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.
                         

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

  

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 
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     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                      Παρασκευή  11/02/2022

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. « Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021»

2. «Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2022»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

3. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 7493/28-1-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, 
που αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια σκυροδέματος και οικοδομικών υλικών.Β. Ανάδειξη της 
εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α - Σκυρόδεμα» και του 
κου Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Β - Οικοδομικά υλικά», του ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος και οικοδομικών υλικών.»

4.  «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 7733/31-01-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, 
που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων.Β. Ανάδειξη της εταιρείας 
«Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «1» & «8», της εταιρείας «Α. 
Καούσης Α.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «2» & «3», της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος 
Ι.Κ.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «4» & «7» και της εταιρείας «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.» 
ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «6» του ανωτέρω διαγωνισμού.Γ. Κήρυξη της ομάδας «5» του ανωτέρω 
διαγωνισμού, ως άγονης.Δ. Λήψη απόφασης είτε για την ακύρωση, είτε για την επαναδημοσίευση, είτε για την 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της ομάδας «5» του ανωτέρω ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού.»

5. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 8466/01.02.2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 
Δήμου, που αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων 
και σιδηρών στύλων.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΣΗΜΑ ΜΟΝ. Α.Β.Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου των ομάδων «Α - 
Πινακίδες σήμανσης (τύπου ΙΙ)», «Β - Πινακίδες ονοματοθεσίας» και «Γ - Κολωνάκια» και του κου  Εμμανουήλ Εμμ. 
Πετράκη ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Δ - «Σωλήνες για τοποθέτηση πινακίδων», του ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών στύλων.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
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6. «Έγκριση μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

7. «Α.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) και Β. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  
του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

8. «Ορθή επανάληψη της με αρ. 667/2021 σχετικά με έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

9. «Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» και εκ νέου υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών μαζί με τις απαιτούμενες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν»

10. «Αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 6306/14.12.2021 Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για την τεχνική 
υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών από τη ΜΟΔ ΑΕ»

11. « Α. Επικύρωση του  υπ’ αριθμ. 9485/3.2.2022 Πρακτικού της Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.Β. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην «KERGON 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ».

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

12. «Έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων β) της 
αρ. 3/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) της προσφυγής στην διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 των 
υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων δ) της συγκρότησης της επιτροπής 
προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

13. «Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Σοφοκλής» στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών 
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.) από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023».

14. «Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στο 
ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2023».
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