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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: Ελένη Δίελα
Τηλ.(+30) 213 2072 451                                                                                       Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
 Ηλ.Ταχ.: ediela@acharnes.gr                                                                              Αναπλ/κά Μέλη Οικ. Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Καλείστε στη 19η Δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις 
10 του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11.00 π.μ. για τη λήψη 
αποφάσεων 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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ 
ΑΝ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

mailto:mayor@acharnes.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

1.  Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 40597/06-05-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής προσφυγής 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 
47779/11-11-2021 σύμβασης της εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & Σία Ο.Ε.», για την προμήθεια 
γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου και συγκεκριμένα για την ομάδα Β’ που αφορά την 
προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 λόγω ανωτέρας βίας  που δημιουργήθηκε με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, και την οικονομική και ενεργειακή κρίση.

2. Έγκριση για πίστωση ποσού  380 €  που αφορά παρακολούθηση σεμιναρίου ΤΑΠ , 3  υπαλλήλων  
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος Εσόδων.

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

3. Λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης 
μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Αχαρνών.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

5. Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις 
ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών» χωρίς 
χρήση επί έλασσον δαπανών.

6.  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους.

7.  Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξης 
Προσωρινού Αναδόχου.

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

9. Α. Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών 
Εφαρμογών, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Β. Έγκριση διενέργειας 
ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανωτέρω υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
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10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2022 Μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ», 
συνολικού προϋπολογισμού 160.952,00 €.
 

Εισηγητής: Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων

11.  Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ”, οικ. έτους 
2022.

Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

12. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών 
«Ελένη Σαχσανίδη».

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

13. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 274/18-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟΡ5ΩΨ8-ΕΓ3)  σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

14. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 279/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9ΚΡΘΩΨ8-ΑΦΞ)  σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

15. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 280/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 6Ρ64ΩΨ8-8ΧΟ)  σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 281/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΨΘ2ΘΩΨ8-Ν8Ρ)  σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

17. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 282/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 666ΑΩΨ8-ΚΟΚ)  σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

18. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 283/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 6Δ1ΕΩΨ8-Γ53)  σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

19. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 285/20-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑ5ΣΩΨ8-5Σ1)  σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

20. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 286/20-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9Ρ5ΛΩΨ8-ΕΤΩ) σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

21. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 287/20-04-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΛΝΧΩΨ8-ΧΩΖ)  
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

22. Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 309/05-05-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΨΖΙΙΩΨ8-8ΡΞ)  σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
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Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

23. Πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων  (4)  μηνών, με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
για τις ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 116 του Ν. 4547/18.

24. Πρόσληψη προσωπικού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων,  διάρκειας δύο  (2)  μηνών, με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
για τις ανάγκες της  Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διαχείρισης – Συντήρησης  Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 
του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18

                 

   
      
                                           
                                   


		2022-05-06T16:44:49+0300




