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   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε στην 16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα γίνει δια 
περιφοράς, στις  12 του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη 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, καθώς και με το υπ.’ αριθμ.89867/06-12-21 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

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 των θεμάτων της 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, 20930/2020, 33282/2020, 643/2021 & 426/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα. 

                                                                                                                          

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
  

                                                                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
                                                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

    

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  

 



    

            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                 Τρίτη  12/04/2022 

 

Εισηγητής: Δήμαρχος 

1. «Έγκριση ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού, σύμφωνα με το άρθρο 59 του 
Ν. 4182/2013.» 

2. «Έγκριση απολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού, σύμφωνα με το άρθρο 59 του 
Ν. 4182/2013» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση απαλλοτρίωσης 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 290125 στο Ο.Τ. Γ1920 της Π.Ε. Χαραυγή Β του Δήμου Αχαρνών, 
ιδιοκτησίας κας Χαϊτά Σοφίας» 

 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

4. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 31757/05-04-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για τις ομάδες «Α - 
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», «Δ - Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», «Ε - Προμήθεια φρέσκου 
πλήρους γάλακτος», «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας» & «Ζ - Προμήθεια  Ποτών, αναψυκτικών και 
ειδών καφεκοπτείου» στον κ. Ανδρέα Σκουριά, για την ομάδα «Β - Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου» στον 
κ. Αναστάσιο Κιάμο, για την ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», στην εταιρεία «Αίαντας 
Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», για την ομάδα «Η - Προμήθεια  Μικρογευμάτων» στην 
εταιρεία «Must Sandwich O.E.»». 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

5. «Έγκριση ή μη σύναψης σύµβασης συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό 
Σύνδεσμο Νομού Αττικής για την παροχή υπηρεσιών λειοτεµαχισµού και µεταφόρτωσης ογκωδών και 
πράσινων απορριµµάτων διάρκειας ενός (1) έτους καθώς και του σχεδίου σύμβασης.» 

 

 

 

 



Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

6. «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2018)» χωρίς χρήση επί έλασσον 
δαπανών» 

7. «Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  «ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

8. «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 204.622,73€ (με ΦΠΑ)» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

9. «Εισήγηση για την λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Αχαρνών στην με 
αρ. πρωτ. 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκληση ΧΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών όπως 
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 17241/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) που αφορά την 1η 
Τροποποίηση Πρόσκληση ΧΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησης Δήμων στα πλαίσια του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α’169), «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – 
Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

10. «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί απασχόλησης μακροχρόνια 
ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών». 

 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

11. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά την συζήτηση, με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ16528/27-12-2019  
αγωγής της κα. Μουστοπούλου Πηνελόπης.» 

12. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά την συζήτηση, με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ14510/1-11-2019 αγωγής 
των: Φανής Τριβέλλα κ.λ.π. (συν. 3).» 

13. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά την συζήτηση, με Γ.Α.Κ./ Α.Κ.Δ.: 87267-10612/2020 αγωγής του 
κ. Παγώνα Γεώργιου.» 

14. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά την συζήτηση της, με Γ.Α.Κ./ Ε.Α.Κ.: 29116-3393/2022  αίτηση 
του Γιαννακίδη Θωμά (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).» 

 



15. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της, με ΓΑΚ: 3182/2016  προσφυγής του Χρήστου 
Καρατζά.» 

16. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της, με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ16776/30-12-2019 
αγωγής των Αγγελοπούλου Βασιλικής & Μαρασλή Γεώργιου.» 

17. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση  κτηματολογικής αγωγής ενώπιον 
του αρμόδιου καθ΄υλην και κατά τόπον Δικαστηρίου.» 

18. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών,  κατά την συζήτηση της, με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 47838/3104/2020 αγωγής των Βαρσάμη 
Δημητρίου &  Γεωργοπούλου Ελένης.» 

 

 

 
                  
    
       
                                            
                                    
 

 
 


