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   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα γίνει δια 
περιφοράς, στις  08 του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11.00 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 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, 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  08/03/2022 

 

Εισηγητής: Δήμαρχος 

1.  «Επικύρωση ή μη του πίνακα υποβολής προσφορών για τη εκμίσθωση ενός διαμερίσματος 3ΟΥ 
ορόφου, επιφάνειας 71,50  τ.μ. που βρίσκεται στο δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ επί της οδού Αλκυόνης 8, 
ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού», και κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού στον μοναδικό 
πλειοδότη» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. «Αποδοχή ποσού 280.000,00€ το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες (ΣΑΕ 055).» 

3. «Διαγραφή οφειλών 44,42€ ετών  2007-2008 από  τους ΒΚ 119/1-9-2007 και ΒΚ 4348/8-9-2008 τoυ κ. 
ΘΑΝΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ». 

 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

4. «Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 18882/1.3.2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην Τροποποίηση της με αριθμό 8/1.2.22 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής επικύρωσης πρακτικού 4231/17.1.22 αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό για την προμήθεια ασφαλτομίγματος.B. Ανάδειξη της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ 
Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» του ανωτέρω 
διαγωνισμού.» 

5.  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της υπηρεσίας με 
τίτλο «Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση - αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου (portal) του Δήμου Αχαρνών» 
λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 
24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 10-6142.007, του υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 09/2022 μελέτης, με τίτλο 
«Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση - αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου (portal) του Δήμου Αχαρνών», 
συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Γ. Συγκρότηση επιτροπής 
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων.» 

6. «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσίες εκμάθησης πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και υποστήριξης ανθρώπινου 
δυναμικού στη λειτουργία τους» λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του 
κορωνοϊού, συνολικού ποσού 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 10-
6142.043, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.Β. Έγκριση της υπ’ 
αριθμ. 08/2022 μελέτης, με τίτλο «Υπηρεσίες εκμάθησης πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και 



υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία τους», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.» 

7. «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο 
«Εργασίες  απολύμανσης λόγω (COVID-19)των Δημοτικών κτιρίων  του Δήμου Αχαρνών» λόγω της 
έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 37.188,84 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.015, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2022 μελέτης, με τίτλο «Εργασίες  
απολύμανσης λόγω (COVID-19) των Δημοτικών κτιρίων  του Δήμου Αχαρνών», συνολικού 
προϋπολογισμού 37.188,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού 

8. «Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δήμου Αχαρνών 2023-2026» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

9. «Επικύρωση Πρακτικού ΙΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ 
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ» και ανάδειξης 
Προσωρινού Αναδόχου» 

10. «Παράταση χρόνου περαίωσης του  έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

11. «Αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης 
(2020)» 

12. «Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΌ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ». 

13. «Έγκριση Μελέτης ( Τεύχη Δημοπράτησης)   του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ » 

 

Εισηγητής: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

14. «Έγκριση ή μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» β) της αρ. 4/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» δ) Σύσταση επιτροπής 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21.» 



Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 

15. «Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, χορηγίας είκοσι  (20) 
δωροεπιταγών ,  δέκα 10των δέκα 10 ,00 € και δέκα ( 10) των είκοσι 20,00 €) από το Super Market 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Λ. Κων/νου Καραμανλή 97¨ μετά από αίτημα  για χορηγία.» 

 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

16. «Λήψη απόφασης για την εγκριση της υπ’ αριθμ.: 184/2-3-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 
9ΒΦΝΩΨ8-ΖΙΣ)  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.» 

17. «Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παράσχει  νομική 
υποστήριξη στην υπάλληλο κα  Ε.Λ.  κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: ΒΠ28/2022/Ε2020-1797» 

18. «Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παράσχει    νομική 
υποστήριξη στην υπάλληλο κα  Ε.Κ.  κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: ΒΠ28/2022/Ε2020-1797» 

19. «Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παράσχει  νομική 
υποστήριξη στον  υπάλληλο κο  Κ.Κ .  κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: ΒΠ28/2022/Ε2020-1797» 

20. «Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παράσχει   νομική 
υποστήριξη στην υπάλληλο  κα  Γ.Γ..  κατόπιν της με αριθμό Δικογραφίας: ΒΠ28/2022/Ε2020-1797» 

21. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών κατά τη συζήτηση ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αχαρνών της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1225/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 277/2019 
Αίτησης  (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) για ρύθμιση οφειλών των 1) Μελίδη Θεόδωρου του Ιορδάνη και 2) 
Τσαγκαρίδου Βέρας του Βασιλείου» 

 

 
                  
 
 
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


