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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 Βάλια
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 7η  Τακτική  Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023, που θα 

πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου- 2ος όροφος), στις 14 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. 

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

σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 του ΦΕΚ 389/τ.Β’/28-01-2023 και των διατάξεων του 

άρθρου 67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023/19-

1-2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
        Τρίτη  14/2/2023

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1  «α) Απόδοση λογαριασμού ποσού 10.000,00€, για την τακτοποίηση του με αριθμ. Α 2246/03-10-2022 
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, το οποίο αφορά δαπάνη για την πληρωμή ΚΤΕΟ – κάρτες 
καυσαερίων – βεβαιώσεις & πιστοποιητικά καλής λειτουργίας μηχανημάτων έργου – τακτοποίηση αδειών 
κυκλοφορίας οχημάτων - μηχανημάτων και κλείσιμο εκκρεμοτήτων σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και 
β) απαλλαγή του υπόλογου διαχειριστή αυτού.»

2  «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού 
έτους 2022»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

3  «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 9346/30-01-2023 και 9390/30-01-2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που 
αφορούν στην αξιολόγηση των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια 
Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού.Β. Την ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της 
Προμήθειας Εργαλείων και Λοιπού Εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την ομάδα Α΄ (εργαλεία & λοιπός 
εξοπλισμός τμήματος συντήρησης έργων και κατασκευής έργων με αυτεπιστασία διεύθυνσης τεχνικών 
υπηρεσιών), εκτιμώμενης αξίας 6.119,35 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά 
και παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, την επαναπροκήρυξη της 
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την ως άνω ομάδα με τους ίδιους όρους της αρ. πρωτ. 127555/21-
12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011875853) διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ αριθ.  667/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΙΦΒΩΨ8-8ΣΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.Γ. Ανάδειξη των εταιρειών «ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ: 998267483/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 095368953/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, ως προσωρινών 
αναδόχων του εν θέματι διαγωνισμού».

4  «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για την Προμήθεια Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος 
για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 
του Ν. 4412/2016.»

5  «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 14047/09-02-2023 και 14059/09-02-2023 πρακτικών Νο1 και Νο2 
της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, που αφορούν στην αξιολόγηση των 
προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς 
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και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών 
Προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.Β. Ανάδειξη της 
εταιρείας «ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», ΑΦΜ: 095728059/ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης 
Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από 
εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών».

6  «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό της 
Προμήθειας Τροφίμων και Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 
για 3 έτη»

7  «Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 14267/09-02-2023 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού για το έτος 2023, 
που αφορά στην αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.Β. Απόρριψη ή μη της 
προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με ΑΦΜ : 093532528 
και με α/α προσφοράς στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 322164 ως απαράδεκτης, λόγω μη υποβολής ηλεκτρονικά στο 
σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.Γ. Αποδοχή ή μη των προσφορών των 
υπολοίπων εννέα (9) υποψήφιων οικονομικών φορέων και την συνέχιση της αξιολόγησης των προσφορών 
τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – 
τεχνικής προσφοράς.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

8  «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

9  «Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

10  «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του   
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση  των  με  Αριθμό 
Εισαγωγής:ΑΚΕ1135/24-02-2020 Ανακοπής-Αντιρρήσεων,  που άσκησε ο Δήμος Αχαρνών  κατά της 
αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 199 παρ. 2 α  ΚΔΔ),    για την ακύρωση του με αριθ. 6/4-3-2019 πρώτου 
εκτελεστού απογράφου της με αριθ. 4364/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών της κάτω από αυτό  επιταγής προς πληρωμή και των από 14-1-2020 και 14-02-2020 
κατασχετηρίων των  Στυλιανού Αλεπουδέα κ.λπ., εις χείρας τρίτου»

11  «Διορισμός πληρεξούσιου   δικηγόρου,  για  να  εκπροσωπήσει τον  Δήμο Αχαρνών  ενώπιον  
Ειρηνοδικείου Αχαρνών,  κατά τη συζήτηση  της από 14 Ιουνίου 2022     αίτησης αναψηλάφησης  του 
Αλιμπέρτη Γεωργίου του Κωνσταντίνου  κατά : α) του Δήμου Αχαρνών και β) κατά της υπ΄αριθμ.: 317/2015 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, δια της οποίας έγινε εν μέρει δεκτή η από 26-3-2014 ανακοπή  του 
Δήμου Αχαρνών ( με ΑΚΔ: 79/28-3-2014 ) και ακυρώθηκε εν μέρει η υπ΄αριθμ.: 111/2014 διαταγή 
πληρωμής της Δικαστού του  Ειρηνοδικείου Αχαρνών, ήτοι μόνον κατά το μέρος του διατακτικού αυτής,  
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με το οποίο ο ανακόπτων Δήμος υποχρεούται να καταβάλει στον καθ΄ού το επιδικασθέν ποσό,  ως 
αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας του,  με το νόμιμο τόκο από 13-08-2011 μέχρι την 
εξόφληση, αντί με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της διαταγής πληρωμής στον καθ΄ ού»

12  «Διορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για  να συντάξει  να παραστεί  και να  καταθέσει προτάσεις  
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Νέα Τακτική διαδικασία )    εντός της προβλεπόμενης από τις 
ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας, επί των  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 6409 και 6410/2022 Αγωγών   της 
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » ( HOTEL ANESI ) κατά του ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ, λόγω  ανεξόφλητων οφειλών  από  παροχή υπηρεσιών στέγασης στους κ.κ. Λ.Λ. και Κ.Β.  
(δημότες Αχαρνών),  κατόπιν  των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021.»

13 «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για  να παράσχει νομική υποστήριξη  στον αιρετό κο Σ.Β., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022,  ήτοι  να εκπροσωπήσει αυτόν και να 
παραστεί στη  συνεδρίαση  του ΣΤ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατόπιν του  από 8-11-2022 
Αρ. Β.Κλ. Θεσπ.: 11563/2022 Α.Β.Μ.: ΕΓ101-2021/25 ΔΖ20-14003 Κλητηρίου Θεσπίσματος  του Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών.»
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