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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 Βάλια
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                             Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                                            

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
2. Δ/νση Προγρ/σμού Οργάνωσης & Πληροφ/κής
3. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
5. Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.Α.
6. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα 
πραγματοποιηθεί  δια ζώσης, στις  19 του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη  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
               Τρίτη 19/07/2022

Εισηγητής: Δήμαρχος

1. «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Αικατερίνης Κριαρά, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 
4182/2013»

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών

2. «Επικύρωση του από 5-7-2022 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (αρθ. 1 του Π.Δ. 270/1981) και 
κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας εκποίησης 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων απορριμμάτων, λόγω 
απόσυρσης»

3. «Α) Έγκριση παροχής πάγιας προκαταβολής έτους 2022 του Δήμου Αχαρνών, στον Κ.Α. 00-8251 Προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2022 Β) Ορισμός  υπολόγου διαχειριστή αυτής & Γ) Έγκριση των Κ.Α. που θα ορίζουν τις 
επιμέρους δαπάνες που θα δύναται να πληρωθούν από την Πάγια  Προκαταβολή του Δήμου Αχαρνών.»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

4. «Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 63239/01-07-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών,  που αφορά στην τροποποίηση της με 
αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια εξοπλισμού, 
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών λόγω το ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει την 
λειτουργία λόγω αναγκαστικών αδειών και καραντίνας του προσωπικού, μετά από επιβεβαίωση συνεχόμενων 
θετικών κρουσμάτων Covid-19, καθώς και έλλειψη προμήθειας αλουμινίου»

5. «Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 63450/01-07-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 49254/16-11-2021  σύμβασης 
της εταιρείας «Β. Παράσχος & ΣΙΑ Ε.Ε.», για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου και 
συγκεκριμένα για την ομάδα Α’ που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου  λόγω 
ανωτέρας βίας  που δημιουργήθηκε με την πανδημία COVID-19, τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και 
ενεργειακή κρίση»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

6. «Α. Απόρριψη των προσφοράς με αριθμό συστήματος 283705 ως απαράδεκτης. Β. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 
64432/5-7-22  Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής γενικών υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

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

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
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8.  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να παραστεί και να καταθέσει 
προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών κατόπιν της με ΓΑΚ/ΕΑΚ2969/1122/2022 αίτησης 
επαναπροδιορισμού συζήτησης για διευθέτηση οφειλών προς τον Δήμο της Μαρίνας Τσορπατσίδου»
                               
9.   «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Αχαρνών, να παραστεί και να καταθέσει 
υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν της από 18-06-2021 έφεσης που άσκησε 
η Ανδρινοπούλου Αντωνία κατά του Δήμου Αχαρνών και κατά της Α2185/05-03-2021απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών.»                          

Εισηγητής: Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.Α.

10. «Ψήφιση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών 
(Δ.Η.Κ.Ε.Α.).»
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