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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 : Μούτα Βαρβάρα
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                      Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                          Αναπλ/κά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε  στην 42η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα 

πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου- 2ος όροφος), την 1η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. για 

τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα  με τις 

σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022, του ΦΕΚ 5335/τ.Β’/14-10-2022 και των διατάξεων του 

άρθρου 67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010 και τροποποιήσεων του.

                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τρίτη 1/11/2022                                             

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1.  «Αποδοχή ποσού 256.535,76 €  το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

2.«α) Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, 
ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και β) εξουσιοδότηση του κου 
Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, βάσει του με αριθμ. πρωτ. (0)79093_22/05-08-
2022 εγγράφου.»

3. «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 213,00 €, στην 
κ. Αναστασία Τερζοπούλου».

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

4.  «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016.»

5.  «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Λαμπτήρων 
και Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 261.171,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. B. Έγκριση της 
με αρ. 134/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.».

Εισηγητής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

6. «Ορθή επανάληψη του σημείου Α. της απόφασης 522/18.10.2022 της Οικονομικής Επιτροπής.»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

7. « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 793/2022  (ΑΔΑ: ΨΗΛ2ΩΨ8-50Ι) απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

8. « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 788/21-10-2022 ( ΑΔΑ: ΨΦΡΟΩΨ8-ΗΧΨ ) απόφασης  Δημάρχου  σύμφωνα με 
τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »
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9. « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 789/21-10-2022 (ΑΔΑ: Ρ7ΨΤΩΨ8-Θ2Ψ) απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

10. « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 790/21-10-2022  (ΑΔΑ: Ψ9ΡΗΩΨ8-ΑΙ4)  απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

11. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση  της  με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ6610/03-11-2020 
αγωγής του Ζιάκου Δημητρίου του Γεωργίου κατά του Δήμου Αχαρνών»

12. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών,  ενώπιον του 
Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών κατά την  δικάσιμο της  από 7-07-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 
82558/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 4169/2022 ενώπιον του Πρωτοδικείου  Αθηνών και με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης : 6891/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 5076/2022 ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου  Αθηνών κατατεθείσα έφεση  από Πρωτοδικείο Αθηνών, της Αμαλίας συζ. Νικόλαου Νικολάου το 
γένος Παπανικολάου κατά : α) του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  » και β) κατά 
της υπ΄αριθμ.: 1781/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας 
δικαιοδοσίας )»

13. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα 28ο ,κατά τη  δικάσιμο   της από 23-10-2020 με 
Αριθμ. Εισαγωγής:ΑΓ6268/23-10-2020   Αγωγής  των   κ.κ. Παλιούρα Αντωνίου και Παπαδόπουλου 
Πολύκαρπου κατά του Δήμου Αχαρνών»

14. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο  της  από 19/07/2017 με Αριθμ. 
Εισαγωγής: ΠΡ8058/25-07-2017  Προσφυγής των  Φίλη Ευαγγελίας  κ.λ.π. (συν. 6) κατά του Δήμου 
Αχαρνών.»

15. «Διορισμός  πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την συζήτηση  της   από 09/09/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 
91350/95/2022 αίτησης του Κανακάρη Κων/νου περί αναγνώρισης δικαιούχου  αποζημίωσης λόγω 
απαλλοτρίωσης.»

16. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για  να παράσχει νομική υποστήριξη  στον  αιρετό κο Σ.Γ., 
ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση,   της   από 20-07-2021 έφεσης που άσκησε 
το Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  »  ( e΄ΕΦΚΑ ),  ως καθολικός 
διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΦΚΑ» ( ΙΚΑ ΕΤΑΜ ) κατά  του αιρετού κου Σ.Γ., ως νομίμου  εκπροσώπου της 
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ »

17. «Διορισμός  πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  ενώπιον  του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της   από 09/09/2022 με Γ.Α.Κ. / Ε.Α.Κ.: 
91363/96/2022 αίτησης της Τσόλκα Ελένης  περί αναγνώρισης δικαιούχου  αποζημίωσης λόγω 
απαλλοτρίωσης»

18. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 24ο Μονομελές  κατά την δικάσιμο  των δικογράφων ,  ως 
ορίσθηκαν δια  της  υπ΄αριθμ.: 7105/2022 απόφασης του ιδίου δικαστηρίου, της  από 14-07-2017 
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ΠΡ7638/2017 Προσφυγής  της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ELEKTRO TRADE Ε.Π.Ε 
» κατά του Δήμου Αχαρνών»

19. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον   Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   κατά τη συζήτηση  της  από  28/09/2022 και με 
Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.:93359/2483-2022 Αγωγής (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) των Σιρινίδου Όλγας  κ.λ.π. 
(συν. 16),  κατά του Δήμου Αχαρνών.»

20. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον   Δήμο Αχαρνών ενώπιον του  
Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 21-06-2022 με 
Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ..:64123/7246/2022 Αίτησης  (Διαδικασία Ασφαλιστικών) των Αθανασιάδου Σοφίας κ.λ.π. (συν. 
26), κατά του Δήμου Αχαρνών»

21. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον   Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του  
Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη συζήτηση  της από  02/06/2022  με 
Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ..:53371/5886/2022 Αίτησης (Διαδικασία Ασφαλιστικών) των Αγγελή Δημητρίου κ.λ.π. (συν. 
74),  κατά του Δήμου Αχαρνών»

22. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για να  εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών -Τμήμα 25ο Μονομελές κατά τη δικάσιμο της   με Αριθμό Εισαγωγής: 
ΑΓ5184/23-9-2020 αγωγής  του κ. Δαμιανίδη Αναστάσιου του Θεοδώρου κατά του Δήμου Αχαρνών»

23. «Έγκριση αναδρομικώς άσκησης της με Γ.Α.Κ :96309/Α.Κ.Δ.: 1635/2022 αγωγής του Δήμου Αχαρνών 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά:  α) Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο: 
«SPORTS DEVELOPMENT E.Π.Ε» και β) του Ηλία Αρμόδωρου του Γεωργίου,  και του διορισμού   του 
πληρεξούσιου δικηγόρου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου για τη σύνταξη και κατάθεση της εν λόγω αγωγής 
καθώς και της δικηγορικής αμοιβής  για την εν λόγω ενέργεια και 2. Διορισμός δικηγόρου για 
εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου  κατά τη συζήτηση την 25-11-2022 της ως 
άνω αγωγής και έγκριση της αμοιβής αυτού.»

24. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών,  να παραστεί ενώπιον 
του  Ειρηνοδικείου Αχαρνών και να   καταθέσει προτάσεις με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα,  προς 
αντίκρουση της   με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.: 3699/1543/2022 αίτησης των Μπαλάσκα Αθανάσιου του Βασιλείου και 
Μπαλάσκα Πολυξένης του Δημητρίου περί επαναπροσδιορισμού συζήτησης της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 
1242/283/2019 προγενέστερης   αίτησης  για ρύθμιση οφειλών, κατά τις διατάξεις του ν. 4745/2020,  
μεταξύ άλλων και προς το Δήμο Αχαρνών»
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