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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                                                               
136 73 Αχαρνές                                                                                                        
Συντάκτρια: Μούτα Βάλια
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                                       
 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                                              

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Τακτικά & Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής 
Επιτροπής

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των  πολιτικών 
Οργάνων           

  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε  στην 39η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα 

πραγματοποιηθεί  δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου- 2ος όροφος), στις 07 του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2022, ημέρα Παρασκευή 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 5129/τ.Β’/01-10-2022 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
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

                                           

            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                               Παρασκευή  07/10/2022

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»

2.«Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 240,00€ στη δικαιούχο κ. Ανθοπούλου Χρυσή ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα.»

3. «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση απαλλοτρίωσης 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, με ΚΑ 150512 στο Ο.Τ. 149-150 της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, με 
δικαιούχο αποζημίωσης την κα Ανδρικοπούλου Κωνσταντίνα κληρονόμο Ανδρικόπουλου Ανδρέα»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

4.  «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 20382/22-09-2022 πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης, 
διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης, όπως 
παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 65051/22-12-2021 σύμβαση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για την 
ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους 
γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου.Β. Τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης, 
όπως παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 65051/22-12-2021 σύμβαση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για την 
ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους 
γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου, κατά 32%, ήτοι 1,10 € (πλέον Φ.Π.Α.) ανά λίτρο, δηλαδή αύξηση κατά 
0,27 € ανά λίτρο πλέον Φ.Π.Α..».

5.«Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και 
Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας 4.174.534,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. B. Έγκριση της με αρ. 95/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών (Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης). Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης 
ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών 
και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.».

6. «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικής χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας 101.605,60 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. B. Έγκριση της με αρ. 201/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τοποθέτηση 
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εξοπλισμού παιδικής χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.».

7. «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 94110/29-09-2022 και 94151/29-09-2022 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 στον αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, για 
το έτος 2023.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η 
ΕΘΝΙΚΗ» ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια παροχή 
ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2023»

8. «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ένδυσης και υπόδησης 
(στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών, εκτιμώμενης αξίας 47.981,80 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. B. Έγκριση της με αρ. 85/2022 μελέτης της Δ/νσης Δημοτικής 
Αστυνομίας. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ένδυσης και 
υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής».

9. «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας 
και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικού του Προσώπων, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 147.771,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 6 ή 24%, αναλόγως του υπό προμήθεια είδους, (180.224,89 
με Φ.Π.Α.). B. Έγκριση της με αρ. 98/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Σύνταξης 
Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης). Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου 
Αχαρνών και των Νομικού του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής».

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

10. «Έγκριση του 5ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών»

11. «Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ  2022»

12. «Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

13. «Α. Αποδοχή και επικύρωση των με αριθ. πρωτ. 83073/31.8.22, 86438/9.9.22 και 92019/23.9.22 
Πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής γενικών υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ». Β. Αποδοχή της προσφοράς της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».Γ. Ανάδειξη της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχουΔ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

14. «Αποδοχή δωρεάς Μνημείου»

Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

15. «Έγκριση δωρεάς από τον οργανισμό ( ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ) ΕΚΕΤΑ  
για την δενδροφύτευσης    κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών στην περιοχή 
Αμυγδαλεζας του Δήμου Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης 
δωρεάς»

16. «Έγκριση δωρεάς από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό WE4ALL MAKE ( Αλέκου Παναγούλη 88, 15343 
Αγία Παρασκευή ) για την δενδροφύτευσης    της οδού Ορφέως  της Κοινότητας Θρακομακεδόνων του 
Δήμου Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου  για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς».
                 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

17. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του 
Μονομελούς    Εφετείου  Αθηνών,  κατά τη  συζήτηση  της   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 844/2022  και 
Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης : 139/2022  αίτησης  των Μαρίας Μακρίδου, χήρας Γεωργίου Μακρίδου το 
γένος Σάββα και Αγάπης Μαυρίδου κ.λπ (συν. 4 )   περί  καθορισμού  προσωρινής   τιμής μονάδος  και 
αναγνώρισης δικαιούχων για αποζημίωση από απαλλοτρίωση»

18. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον  του 
Μονομελούς    Εφετείου Αθηνών,  κατά την συζήτηση     της από  11-6-2014   με   Αριθ. Καταθ.: 376/2014  
και  Αριθ. Πρωτ. Προσδιορ..: 5160/2014,  αίτησης της Αιμιλίας χήρας Αναστασίου Δαμάσκου περί 
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης από απαλλοτρίωση»

19. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για   να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά τη δικάσιμο της από 09-12-2021  με Αριθμό Εισαγωγής: 
ΠΡΠ7112/9-12-2021 προσφυγής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία <<ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

20. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών   κατά τη  συζήτηση των πρόσθετων λόγων  ανακοπής 
μετά της  από 28-3-2017 με αριθμό εισαγωγής ΑΚ3017/3-4-2017 ανακοπής της ετερόρρυθμης εταιρείας με 
την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΕΕ» κατά του Δήμου Αχαρνών»

21. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και να 
καταθέσει προτάσεις ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη συζήτηση  της   με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης: 75505/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 78/2022 αίτησης  των: α)  Παναγιώτας συζ. 
Κωνσταντίνου Γιαννακάκη  και β)  Κωνσταντίνου Γιαννακάκη του Αποστόλου   περί  αναγνώρισης 
δικαιούχων  αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας»
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22. «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του 
Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- 18ο Τμήμα, κατά τη δικάσιμο  της από  19/12/2018 με 
Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ7853/25-4-2019 αγωγής της Πραγματευτάκη Ζωής του Μανούσου  κατά του Δήμου 
Αχαρνών»

23. «Διορισμός πληρεξούσιου   δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  κατά τη συζήτηση 
της από 13/07/2022 με Γ.Α.Κ./ Ε.Α.Κ.:  6036/775-2022  αίτησης των: α)  Γεωργίου Αλευρά  του Αποστόλου  
και β)  Φωτίου Αλευρά του Αποστόλου   περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας για  αποζημίωση λόγω  
απαλλοτρίωσης»

24. «Διορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών, να συντάξει και να 
καταθέσει προτάσεις, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και  εντός της προβλεπόμενης από 
τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας,  επί της από 24-08-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 86365/2022 και 
Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1534/2022 κλήσης της Σοφίας Παγώνα του Δημητρίου, δυνάμει της οποίας 
(κλήσης) επαναφέρεται προς εκδίκαση η από 03-12-2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 88150/2020 και 
Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 10735/2020 αγωγή της ως άνω ενάγουσας  κατά του Ελληνικού Δημοσίου 
κ.λ.π (συν 3) μεταξύ αυτών και κατά του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 6182/2022 
αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου.»

25. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να εκπροσωπήσει τον   Δήμο Αχαρνών να παρασταθεί και να 
καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών ,   κατά τη συζήτηση της  από  
18/07/2022   με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.:73131/1945-2022 Αγωγής (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) των Αγγελή 
Δημητρίου κ.λ.π. (συν. 100),  κατά του Δήμου Αχαρνών»

26. «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών  ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών- Τμήμα 3ο  Μονομελές κατά τη δικάσιμο της  από 5-11-2020  με Αριθ. 
Εισαγωγής: ΠΡ6687/5-11-2020 προσφυγής που άσκησε η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο« 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε » κατά: α) του Δήμου Αχαρνών και β) της εγγραφής της εταιρείας στον βεβαιωτικό 
κατάλογο του Δήμου για την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020.»

27. «1} Για   έγκριση διενέργειας  ή  μη των προτεινόμενων  ενεργειών υπό του δικηγορικού γραφείου  
Αικατερίνης Μαρίνη και Συνεργατών σε συνέχεια  της από  29-04-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 
45514/2022 και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης: 1272/2022 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   
αγωγής  που άσκησε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Δήμος Αχαρνών»  κατά του Ελληνικού Δημοσίου. 2}  
Σε καταφατική περίπτωση  διορισμός   πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις εν λόγω 
ενέργειες .3}  Έγκριση   ή μη της οικονομικής προσφοράς του δικηγορικού γραφείου Αικατερίνης Μαρίνη 
και Συνεργατών σε περίπτωση ανάθεσης της υπόθεσης στο εν λόγω γραφείο.»

Εισηγητής: Δ/νση Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς 

28.«Aποδοχή ποσού 128.290,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 
των Δήμων» στον Δήμο Αχαρνών προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς 
κάλυψη δαπανών  θέρμανσης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής  
αρμοδιότητάς μας».

Εισηγητής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ 
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29. «Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ με 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 280.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.»
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