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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 & Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής 
Επιτροπής
Συντάκτρια : Μούτα Βαρβάρα
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                            Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                                Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των  πολιτικών 
Οργάνων

                          

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

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 36η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα 
γίνει στις 08 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr), κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 78 του ν.4954/2022, του ΦΕΚ 4604/τ.Β’/31-8-2022 και των διατάξεων του άρθρου 
67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
      

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. «Έγκριση της μετακίνησης και της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης  για την συμμετοχή 
αντιπροσωπείας του Δήμου με επικεφαλή τον Δήμαρχο, στην τελετή εγκαινίων της 86ης Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το τριήμερο 9-10-11 Σεπτεμβρίου 2022, στην Θεσσαλονίκη.» 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

2  «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τα 
οχήματα – μηχανήματα του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 193.303,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
B. Έγκριση της με αρ. 68/2022 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & 
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Λοιπού Εξοπλισμού. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών 
για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

3 «2η Παράταση χρόνου περαίωσης του  έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

4 «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να 
καταθέσει προτάσεις ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση  της από 17-07-2019 με 
ΓΑΚ/ΕΑΚ: 8839/711/2019 αίτησης του κ. Κουνούπη Γεώργιου του Θεόδωρου κατά το μέρος που αφορά την 
αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.:  2090/2021 
απόφασης του ιδίου ως άνω δικαστηρίου.»

5 «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να 
καταθέσει προτάσεις ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση  της από 17/05/2019 με 
ΓΑΚ/ΕΑΚ:  8834/708/2019 αίτησης  των Κουφόπουλου Νικηφόρου του Λεονάρδου κ.λπ (συν.3) κατά το 
μέρος που αφορά την αναγνώριση δικαιούχων, σε συνέχεια τη υπ αριθμ.: 2126/2021 απόφασης του ιδίου 
ως άνω δικαστηρίου.»

6 «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να 
καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση  της με ΓΑΚ/Ε.Α.Κ.:7392-
739/2021 αιτήσεως του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  με την επωνυμία  «Δήμος Αχαρνών»  κατά 
των:  α) Αριστείδη Μίχα του Κωνσταντίνου και β) Δήμητρας Μίχα του Κωνσταντίνου, περί καθορισμού 
οριστικής τιμής μονάδος σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 2360/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου 
Αθηνών»

7 «Διορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου για    να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις  ενώπιον του 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ και  εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας,  προς 
αντίκρουση των προβαλλόμενων ισχυρισμών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε » και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε»  στην  
από  25/07/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 4461/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 84/2022 Αγωγή  
της  ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  ( Διαδικασία Μικροδιαφορών )  κατά του  Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία  «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ »

8 «Λήψη απόφασης  περί  άσκησης ή μη υπό του Δήμου του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά: α}   των 
Ιωάννη Παππά του Νικολάου και Χριστίνας Τσέπα του Στυλιανού  και β}   της υπ΄αριθμ.:  2046/2022 
αποφάσεως  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών – Εκουσία Δικαιοδοσία. Σε  καταφατική περίπτωση 
λήψη απόφασης για τον  διορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου  προκειμένου  να  προβεί στην σύνταξη και 
κατάθεση της εν λόγω  εφέσεως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου  και  εντός των προβλεπόμενων από 
τις ισχύουσες διατάξεις χρονικών προθεσμιών.»



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6311f68070128e28a8e8bbdd στις 02/09/22 15:28

9 «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να 
καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη συζήτηση την 16 
Σεπτεμβρίου 2022,  της από 26-04-2005 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 65238/3555/2005 
ανακοπής  της Ελένης συζ. Χρήστου Κρεούζη θυγ. Γεωργίου Πηλιχού  σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 207/2019  
αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου.»

10 «Διορισμός πληρεξούσιου   δικηγόρου  για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών ενώπιον του 
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ( Τμήμα Απαλλοτριώσεων ), να παρασταθεί και να  καταθέσει προτάσεις – 
ανταίτηση στο ποσό των  200,00 ευρώ  και 154,24 ευρώ αντίστοιχα,  σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.: 97/2018 
και 226/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, κατά τη συζήτηση  της  από 
06/12/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9638/2021και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1002/2021 αίτησης 
των Αθηνάς χήρας Γεωργίου Αθανασιάδου, το γένος Σπυρίδωνος και Αικατερίνης Κρεούζη κ.λπ  ( σύν. 3 )  
κατά του Δήμου Αχαρνών»

11 «Διορισμός πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  να παραστεί  και  να  
καταθέσει  προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση   της από  
27/5/2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3849/2021 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης: 397/2021 αίτησης 
αυτού   περί  καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας 
Νικηφόρου Καραμπίκα του Νικολάου στο Ο.Τ. 151 της Π.Ε « ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

                 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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