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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 & Αναπλ/κά Μέλη 
Συντάκτρια : Μούτα Βαρβάρα
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                                       Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                                            Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης
                                                                                                                                       Των Πολιτικών Οργάνων

                       

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα γίνει δια 
περιφοράς, στις  29 του μηνός Μαρτίου 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
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 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

   

      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                          Τρίτη  29/03/2022

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

1. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 26040/21-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά 
στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοικτό διαγωνισμό, για την 
προμήθεια ασφαλτομίγματος.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ασφαλτομίγματος, της ομάδας «Α-Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ» στην εταιρεία «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Ε.Π.Ε.» και της ομάδας «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» στην εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε».

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

2. «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση απαλλοτρίωσης 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 120227 στο Ο.Τ. 2537 της Π.Ε. Πύργουθι του Δήμου Αχαρνών, 
ιδιοκτησίας κας Κατάρα Φωτεινής»

3. «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση απαλλοτρίωσης 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 292504 στο Ο.Τ. 695Α - 696 της Π.Ε. Χαραυγή Α του Δήμου Αχαρνών, 
ιδιοκτησίας κ. Μπαφούνη Νικόλαου»

4. «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση απαλλοτρίωσης 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 121112 στο Ο.Τ. 2527 της Π.Ε. Πύργουθι του Δήμου Αχαρνών, 
ιδιοκτησίας κας Τσιούμα Μαρίας»

5. «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση απαλλοτρίωσης 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 121115 στο Ο.Τ. 2520 της Π.Ε. Πύργουθι του Δήμου Αχαρνών, 
ιδιοκτησίας κας Στουρνάρα Ιωάννας»

6. «Αποδοχή ποσού 425.593,77€ εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους 
τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση κατανομής μηνός 
Μαρτίου έτους 2022»

7. «Αποδοχή ποσού 124.025,00€ εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους 
τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους – Συμπληρωματική 
απόφαση κατανομής έτους 2022»
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Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

8. «Έγκριση ή μη: α) της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων 
καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αχαρνών, β) της αρ. 
12/2022 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 διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού 
βλάστησης δ) της συγκρότησης της επιτροπής προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

9. «Επικύρωση Πρακτικού ΙΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου»

Εισηγητής: Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ

10. «Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

11. «Λήψη απόφασης περί της νομικής υποστήριξης ή μη του αιρετού κ. Θ.Α  σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.: 
2268/2021 ΠΡΟΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ»

12. «Διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να παράσχει νομική υποστήριξη  στον αιρετό κ. Ι.Κ .  
Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197 Α /12-10-2020.»

13. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της με Αριθμό Εισαγωγής: 
ΑΓ9482/4-6-2019  αγωγής των: Ευφροσύνης συζύγου Εμμανουήλ Θωμαδάκη κ.λ.π. (συν.3).»

14. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),  κατά την 
συζήτηση της με Γ.Α.Κ.  /Ε.Α.Κ.: 13620/1617/2022  αίτησης αυτού, κατά του Σωκράτη Ναυροζίδη του 
Χρήστου.»

15. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την συζήτηση της, με Γ.Α.Κ./ Ε.Α.Κ.: 
854/106/2020, αίτησης της Αλεξάνδρας Μαρίνη του Δημητρίου.»

16. «Λήψη απόφασης για τον  διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 
Αχαρνών  ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά την συζήτηση  της με Γ.Α.Κ /Ε.Α.Κ. : 
122118/13124/2018 αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ».
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17. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση με Αριθμό 
ΚΑ29140/2021 κλήση,  αγωγής του Φράγκου Κωνσταντίνου του Γεωργίου.»

18. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Αχαρνών, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση με Αριθμό 
Εισαγωγής: ΑΓ13114/13-09-2019 αγωγής του Θωμά Ζέρβα του Κωνσταντίνου»                        
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