ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια : Μούτα Βάλια
Τηλ.(+30) 213 2072 463

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Τακτικά & Αναπλ/κά Μέλη
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr
1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου & Λοιπού
Εξοπλισμού
4. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού
7. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
8. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 27 του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ
στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου- 2ος όροφος), 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 αυτού καθώς και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022 (Α΄112) & την
374/39135/30-5-2022 (ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τετάρτη 27/07/2022
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών
1. «Αποδοχή ποσού 300.000,00 € το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για
την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β’
βαθμού της Χώρας.»
Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών
2. « Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 67138/11.07.2022 γνωμοδότησης της επιτροπής Αποσφράγισης,
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών
Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 46406/20-05-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ
Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», για την ομάδα «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» της προμήθειας ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού
γαλακτώματος λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19,πόλεμος στην Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή κρίση),Β.
Τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 46406/20-05-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», στην τιμή των
4,38 € πλέον Φ.Π.Α. ανά σάκο των 25 κιλών αντί του έως τώρα ποσού των 3,77 € πλέον Φ.Π.Α. ανά σάκο των 25
κιλών, χωρίς την υπέρβαση του αρχικού υπολειπόμενου ποσού της σύμβασης, ήτοι 28.235,79 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την ομάδα «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» της προμήθειας ασφαλτομίγματος
και ασφαλτικού γαλακτώματος.»
3. « Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 70129/18-07-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής Αποσφράγισης,
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών
Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 46113/19-05-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού λόγω ανωτέρας βίας (Covid19,πόλεμος στην Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή κρίση),Β. Τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 46113/19-052022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», για την αντικατάσταση του είδους με Α/Α 3
«Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή» 130 τεμαχίων, την αντικατάσταση του είδους με Α/Α 10 «Μεταγωγείς – Switches
48 ports» 10 τεμαχίων και την αντικατάσταση του είδους με Α/Α 10 «Μεταγωγείς – Switches 24 ports» 5 τεμαχίων
χωρίς την μεταβολή της συμβατικής αξίας τους, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.»
4. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 71929/22-07-2022 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 την ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» στον κο Δημήτριο Γαλαίο του
Σταύρου, για τις ομάδες «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.» και για την
ομάδα «Η - Προμήθεια Μικρογευμάτων» στην εταιρεία «Must Sandwich O.E.»».
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Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. «Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
6. «Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»
7. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ»
8. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ»
9. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού
10. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 69630/15-7-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης
– Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά εκατόν
ενενήντα (190) ημέρες της με αρ. πρωτ. 37956/21-04-2022 σύμβασης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την
προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική
αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.Β.
Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά εκατόν ενενήντα (190) ημέρες της με αρ. πρωτ. 37956/21-04-2022
σύμβασης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων λόγω
ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην
Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
11. «Έγκριση ή μη: α) της ακύρωσης της αρ. 309/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΔΞΗΩΨ8-Ρ9Λ)
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων
καθαρισμού βλάστησης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση β) της ανάθεσης
υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, βάσει της αρ. 67/2022 σχετικής μελέτης της
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης»
12. «Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων στην Δ.Κ
Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 70/2022 σχετική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
13. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αχαρνών ( Τακτική διαδικασία ν. 4335/2015 ), εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας ,
επί της από 06-05-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 2679/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 72/2022
Αγωγής(Τακτική διαδικασία ) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ » και τον
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διακριτικό τίτλο «ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΟΤΑ) με την
επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)»
14. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αχαρνών ( Τακτική διαδικασία ν. 4335/2015 ), εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας ,
επί της από 05-05-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 2680/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 73/2022 Αγωγής της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΟΝΤΟΣ Δ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)»
15. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 540/20-07-2022 (ΑΔA: 6Ο6ΝΩΨ8-1Σ1) αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»
16. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν του υπ΄ αριθμ.πρωτ.: 65704/7-72022 εγγράφου μετά των συνημμένων αυτού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου
Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού»
17. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν του υπ΄αριθμ.πρωτ.: 65757/7-72022 εγγράφου μετά των συνημμένων αυτού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου
Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού»
18. «Λήψη απόφασης περί της άσκηση ή μη Αίτησης Αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά α) του Νικολάου
Μαρίνου του Σπυρίδωνος και β) κατά της υπ΄ ΄αριθμ.: 2412/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών
και σε καταφατική περίπτωση διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση της εν λόγω
Αίτησης Αναίρεσης»
19. «Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη και διόρθωση της υπ΄αριθμ.: 375/19-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΧ67ΩΨ8-ΠΚΕ)
αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα σημεία του κειμένου αυτής, όπου αναφέρεται το λανθασμένο
Μονομελές Διοικητικό Εφετείο στο ορθό Τριμελές Διοικητικό Εφετείο»
20. «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 549/21-07-2022 (ΑΔA: 6Π85ΩΨ8-8Ψ1) αποφάσεως Δημάρχου
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

σύμφωνα με τις

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού
21. «Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους
απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Δήμου Αχαρνών για το διδακτικό έτος 2022-2023 με κάλυψη
της επιπλέον προκύπτουσας δαπάνης από ιδίους πόρους».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
22. «Έγκριση ή μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ κ.λ.π TOY ΔHMOY ΑΧΑΡΝΩΝ» β) της αρ. 71/2022 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 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ κ.λ.π TOY
ΔHMOY ΑΧΑΡΝΩΝ» δ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21.»
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