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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Αναπλ/κά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην 46η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα εκδηλώσεων «ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ»), στις 28 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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 5874/τ.Β’/19-11-2022 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
Δευτέρα 28/11/2022

Εισηγητής: Δήμαρχος
1. «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση συγκροτήματος 3 γραφείων, που βρίσκεται επί της Ουράνη 2-4 &
λ. Μεσογείων 213-215, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ και καθορισμού των Όρων της
Διακήρυξης εκμίσθωσης»
2. «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ενός (1) διαμερίσματος ενός διαμερίσματος 3ΟΥ ορόφου,
επιφάνειας 71,50 τ.μ. που βρίσκεται στο δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ επί της οδού Αλκυόνης 8 ιδιοκτησίας
Κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ και καθορισμού των Όρων της Διακήρυξης εκμίσθωσης»
3. «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ενός (1) διαμερίσματος 5ου ορόφου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος
ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Λευκωσίας 3, Πλατεία Αμερικής επιφάνειας 77
τ.μ και καθορισμού των Όρων της Διακήρυξης εκμίσθωσης»
4. «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ενός (1) διαμερίσματος 3ου ορόφου της πολυκατοικίας που
βρίσκεται στην Σαρωνίδα Αττικής επί της οδού Σαρωνίδος 2, επιφάνειας 35,22 τ.μ ., ιδιοκτησίας
Κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ και καθορισμού των Όρων της Διακήρυξης εκμίσθωσης»
5. «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση γραφείων Β΄ ορόφου επί της συμβολής των οδών Λ. Μεσογείων
213-215 και Ουράνη 2, και συγκεκριμένα του υπό στοιχεία Β1 συγκροτήματος γραφείων επιφανείας 68
τ.μ. και του υπό στοιχεία Β2 συγκροτήματος γραφείων , επιφανείας 99,31 τ.μ .ιδιοκτησίας
Κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ και καθορισμού των Όρων της Διακήρυξης εκμίσθωσης»

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 1.488,00€, που αφορά τη δαπάνη
πληρωμής των εξόδων νομικής υποστήριξης (αθωωτική απόφαση) του υπαλλήλου του Δήμου μας Ε.Λ.»
7. «Έγκριση συμβιβασμού για την αποζημίωση υλικών ζημιών του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ποσού 500,00 €, στον
κ. Ιωάννη Σεβαστιάδη».
8. «Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης για την καταβολή ποσού 7.688,00€, που αφορά τη δαπάνη
πληρωμής των εξόδων νομικής υποστήριξης (αθωωτική απόφαση) των υπαλλήλων του Δήμου μας Ε.Λ.,
Κ.Κ. και Μ.Α.»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών
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9. «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 113611/18-11-2022 και 113631/18-11-2022 πρακτικών Νο1 και
Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για το έτος
2022, που αφορά στον αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου
Αχαρνών.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 800344591/Δ.Ο.Υ.
Χολαργού, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Περικλέους 1, Χολαργός Αττικής, ΤΚ 15561, τηλ. 2106528301,
ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ένδυσης και
υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών».
10. «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης,
ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 74.251,82 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. B. Έγκριση της με αρ. 170/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών (Τμήμα σύνταξης μελετών και τευχών δημοπράτησης). Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων
και σιδηρών στύλων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής».
11. «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 114332/21-11-2022 και 114358/21-11-2022 πρακτικών Νο1 και
Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορά στον αξιολόγηση
των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και
Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων. Β. Ανάδειξη των
εταιρειών του κου ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ, με ΑΦΜ: 031275077/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.», ΑΦΜ: 093257483/Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων, ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες
του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων».
12. «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 115160/23-11-2022 και 115429/23-11-2022 πρακτικών Νο1 και
Νο2 της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης –
Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού για το έτος 2022, που αφορά στην αξιολόγηση των
προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών
για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων.Β. Ανάδειξη των εταιρειών της κας
«Αναστασίας Χατζάκη», με ΑΦΜ: 123109681/Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Δ/νση Επιχείρησης Αχαρνών 485 (έδρα
Αχαρνών 350, Αθήνα), ΤΚ 14343, Νέα Χαλκηδόνα, και «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ΑΦΜ: 800497675 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Δ/νση Επιχείρησης Οδός Τσόκα, Θέση
Ξηροπήγαδο, Βιομηχανική περιοχή Μάνδρας, ΤΚ 19600, ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του
Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων».
13. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 115813/24-11-2022 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις υπηρεσίες αποκομιδής και
απομάκρυνσης φερτών υλικών.Β. Ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής και απομάκρυνσης φερτών
υλικών, στην εταιρία «ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των
124.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».
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Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
14. «Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ».
15. «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού
Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ & ΑΠΟΞΕΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020 » χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.»
16. «Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», αναδόχου ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»
17. «Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΚΑΙ ΝΕΑΡΙΟΥ» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
18. «Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 112188/15-11-22 Γνωμοδότησης της Επιτροπής παραλαβής
γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που
αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης, έως
16/3/2023 ήτοι κατά εκατόν δέκα εννιά (119) ημέρες της εταιρείας «KERGON I.K.E.», αναφορικά με την
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» 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
έως 16/3/2023 ήτοι κατά εκατόν δέκα εννιά (119) ημέρες της με αριθ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης της
εταιρείας «KERGON I.K.E.», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία
πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική
αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID19.»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
19. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της με αριθμό κατάθεσης 13508/856/2004
διεκδικητικής αγωγής κυριότητας της Κυριακής συζ. Χρήστου Πισιλή, κατά του Δήμου Αχαρνών.»
20. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 6596/2022 και
Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 855/2022 αίτησης της κας Χρυσάνθης χήρας Νικολάου Καρακίτσου κατά του
Δήμου Αχαρνών»
21. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 14/07/2022 με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 7344/1003/2022 αίτησης των
Δήμητρας συζ. Ιωάννου Τριανταφύλλου κ.λπ ( σύν. 3 ) κατά του Δήμου Αχαρνών.»
22. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 03/07/2021 με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.:8510/1168/2022
αίτησης της Παναγιώτας συζ. Δημητρίου Χρύσου κατά του Δήμου Αχαρνών.»
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23. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να
καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση, της με
χρονολογία 31/01/2022 έφεσης, που άσκησε ο Αλεπούς Σωτήριος κατά: α) της με αριθ. 8654/2021
δικαστικής αποφάσεως του 27ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών β) του Δήμου Αχαρνών
γ) της από 20-11-20217 Καρτέλας χρέωσης Οφειλέτη δ) της συμπεριλαμβανόμενης με αριθμό 116/29-072016 αποφάσεως (12ο πρακτικό ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: Ω76ΟΩΨ8-ΤΑΟ )
και ε) οιασδήποτε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης προγενέστερης ή μεταγενέστερης.»
24. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να συντάξει και να
καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εντός της προβλεπόμενης από τις
ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας, προτάσεις επί της από 13-10-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
100626/2022 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου : 8521/2022 αγωγής ( Νέα Τακτική Διαδικασία ) της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « ΥΙΟΙ Κ. ΤΣΙΛΙΝΓΚΕΡΙΔΗ Ο.Ε » κατά του Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών».
25. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της με Γ.Α.Κ./ Α.Κ.Δ.: 8231/1126/2022 αίτησης των: α)
Νικολάου Ζερζελίδη του Παναγιώτη και β) Ναταλίας Παρασίδη του Γεωργίου κατά του Δήμου Αχαρνών.»
26. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της από 4-11-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
8866/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 924/2021 αίτησης του Αναστασίου Μίχα του Νικολάου κατά
του Δήμου Αχαρνών, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 3401/2022 αποφάσεως του αυτού δικαστηρίου.»
27. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 02/09/2022 με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 6837/910/2022 αίτησης των:
α) Βασιλικής συζ. Αντωνίου Γκρίτση και β) Ιωάννη Γκρίτση του Αντωνίου κατά του Δήμου Αχαρνών.»
28. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Αχαρνών και εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας,
προτάσεις προς αντίκρουση των διαλαμβανομένων στην από 26-09-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
5141/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 199/2022 ανακοπή ( άρθρου 73 επ. ΚΕΔΕ ) του Ευάγγελου
Τουλκαρίδη του Σταύρου κατά του Δήμου Αχαρνών.»
29. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να συντάξει και να
καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εντός της προβλεπόμενης από τις
ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας, προτάσεις επί της από 13-10-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
100611/2022 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου : 8519/2022 αγωγής του κου Υφαντίδη Χαράλαμπου
κατά του Δήμου Αχαρνών.»
30. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της από 17/05/2019 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8834/708/2019 αίτησης των
Κουφόπουλου Νικηφόρου του Λεονάρδου κ.λπ (συν.3), κατά του Δήμου Αχαρνών , σε συνέχεια της
υπ΄αριθμ.: 5626/2022 απόφασης του ιδίου ως άνω δικαστηρίου.»
31. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 31-03-2008 με
Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ.:68984/479/04-04-2008 αίτησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ο.Τ.Α. με την
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επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» κατά του Βαρώτση Σπυρίδωνος του Ευαγγέλου, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.:
674/2009 αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου.»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού
32. «Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € που αφορά την έκδοση τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του
Δήμου για το έτος 2023 σε βάρος των Κ.Α. 20-6322.001 και Κ.Α. 20-6321.001 προϋπολογισμού εξόδων του
Δήμου οικονομικού έτους 2022»

Εισηγητής: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Πρασίνου
33. «Έγκριση ή μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021» β) της αρ. 178/2022 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
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 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: Γραφείο Ειδικών Συνεργατών
34. «Επικύρωση Αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την ανάθεση του ΕΡΓΟΥ:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ με
εκτιμώμενη δαπάνη: 1.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00%, Απροβλέπτων
15,00%, αναθεώρησης και ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους των 522/18.10.2022 (Α.Δ.Α.
ΩΜΧ3ΩΨ8-ΜΗ4) και 548/2022/1.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΘΠΒΩΨ8-ΘΣΞ) Αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής και τα άρθρα 32 παρ 2γ. και 32 Α του Ν.4412/2016, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (άρθρο 86 του
Ν.4412/2016»
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