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ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε  στην 
Επιτροπής που θα διεξαχθεί 

Κατάστηµα, στις 20 του µηνός Ιου
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεω

διάταξης, σύµφωνα  µε τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010
συνεδριάσεις κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης )  γίνονται σύµφωνα µε τις 

υπ΄ αριθ. Πρωτ. 18318/13
5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

                                                                                                              

                 

 

  

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεµάτων Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

 

Συντάκτρια κ. Αικατερίνη Στ. Μαρίνη 

 

 

 

 

Προς: 

 

Κοιν.: 

 

 

 

Αχαρνές         16/7

        Αριθ.Πρωτ. :    27534
 

 
 
 

Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής
     
 
 
 

Αν/κά Μέλη Οικονοµικής   Επιτροπής 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Καλείστε να προσέλθετε  στην 21η Τακτική συνεδρίαση  της Οικονοµικής 
Επιτροπής που θα διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης ) 

του µηνός Ιουλίου έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, σύµφωνα  µε τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010
συνεδριάσεις κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης )  γίνονται σύµφωνα µε τις 

υπ΄ αριθ. Πρωτ. 18318/13—3-2020, 40/20930/31-3-2020 και την 163/3
2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

                                                                                                              

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Κατάσταση Θεµάτων Ηµερήσιας ∆ιάταξης  

 

7/2020 

27534 
 

Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής 

Επιτροπής   

συνεδρίαση  της Οικονοµικής 
κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης ) στο ∆ηµοτικό 

 και ώρα 09:00 
ν στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, σύµφωνα  µε τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Οι 
συνεδριάσεις κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης )  γίνονται σύµφωνα µε τις 

και την 163/33282/29-

                                                                                                               



  

                                        

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ                                                                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 20/7/2020 

 

Εισηγητής: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

1 Επιστροφή χρηµάτων στον κ. Κ****** Α******* λόγω εσφαλµένης είσπραξης 

ποσού βάσει του ΦΕΚ4647/2019 ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ 2. 

2 Επιστροφή χρηµάτων στη ΝΤEMOS CASH & CARRY ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. µε Α.Φ.Μ 

801187892 λόγω εσφαλµένης είσπραξης ποσού 272,92€ τέλους παραχώρησης 
κοιν. Χώρου για εργασίες βάση του Ν. 4495/2017 για τρείς µήνες αντί για δύο 

µήνες. 

3 ∆ιαγραφή του οφειλέτη κ. Μ*** Ε***- Ι**** από τον ΒΚ 198/3-4-2018 λόγω 
µεταβίβασης του ακινήτου. 

4 ∆ιαγραφή οφειλών έτους 2017 από ΒΚ 198/3-4-2018 του οφειλέτη κ  ΜΗΛΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ λόγω µεταβίβασης του ακινήτου. 

5 ∆ιαγραφή του οφειλέτη κ.ΝΑΝΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΚ 4348/8-9-2008 

διότι είχε γίνει λάθος χρέωση από την κοινότητα Θρακοµακεδόνων. 

6 Επιστροφή χρηµάτων εκ ποσού 6.253,66 € στην κ. Κοκολιού Μαρία του 

Νικολάου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για ∆.Τ. 

Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 

Εξοπλισµού 

7  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.660,50€ συµπ. Φ.Π.Α. που αφορά την έκδοση τελών 
χρήσεως µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου για το έτος 2020. 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας 

8 Έγκριση της υπ΄αριθµ. 750/2020 Aπόφασης  ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ.2 του  άρθρου 58 του ν. 3852/2010. 

9 Έγκριση της υπ΄αριθµ. 765/2020 Aπόφασης  ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010. 

10 Έγκριση της υπ΄αριθµ. 769/2020 Απόφασης  ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ.2 του  άρθρου 58 του ν. 3852/2010. 

11 Λήψη απόφασης για τον διορισµό Πληρεξούσιων ∆ικηγόρων για να 
εκπροσωπήσουν τον  ∆ήµο Αχαρνών,  να παραστούν και να καταθέσουν υπόµνηµα  

ενώπιον των αρµοδίων  δικαστηρίων  κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί η 
συζήτηση της κάθε προσφυγής, αλλά και  σε κάθε µετά από αναβολή, ή  µαταίωση 

που θα ορισθεί για τον χειρισµό των δικαστικών υποθέσεων. 

12 Λήψη απόφασης α) για την  ανάκληση της υπ΄αριθµ. 155/2018 προγενέστερης  

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και β) για τον διορισµό  Πληρεξούσιου 
∆ικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων κατά της µε Γενικό Αριθµό 

Κατάθεσης: 24693/2020 κλήσης του Χρήστου Γκίκα. 



13  Λήψη απόφασης για τον διορισµό Πληρεξούσιου ∆ικηγόρου  προκειµένου να 
προβεί στην σύνταξη  και   κατάθεση αγωγής ενώπιον παντός αρµοδίου  

δικαστηρίου  κατά του  Α.Β , µισθωτή καταστήµατος στον Οικισµό  «Προφήτης 
Ηλίας » Αχαρνών για την  αναζήτηση και είσπραξη οφειλοµένων υπ΄αυτού  προς 
τον ∆ήµο,   µισθωµάτων,  καθώς  και  στην  έξωσή του   από το  κατάστηµα και 

απόδοση αυτού  στον εκµισθωτή ∆ήµο Αχαρνών. 

14  Α)  Τη   λήψη απόφασης για  την άσκηση ή µη ενδίκου µέσου ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της  υπ΄αριθµ. 1625/2020 απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου  Αθηνών, Τµήµα 18ο Τριµελές.  Σε περίπτωση δε που ληφθεί 
απόφαση για την άσκηση ενδίκου µέσου,  είναι αναγκαίο  όπως διορισθεί εκ νέου  
πληρεξούσιος δικηγόρος,  καθότι η υπ΄αριθµ. 226/2019 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής δεν παρέχει  την εξουσιοδότηση για την εν λόγω διαδικαστική  πράξη. 
Β) τον καθορισµό της  αµοιβής του πληρεξούσιου  δικηγόρου που θα διορισθεί, για 
την άσκηση του ως άνω ενδίκου µέσου , σύµφωνα µε τα ελάχιστα όρια αµοιβών 
του  Κώδικα ∆ικηγόρων  Παράρτηµα Ι. 
 

15  Την λήψη απόφασης για τον διορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου γα να   προβεί  
στη σύνταξη απόψεων επί του διοικητικού φακέλου που αφορά την αναφεροµένη 
στην παρούσα ακυρωτική διαφορά και να  παραστεί  κατά την δικάσιµο την 23 
Ιουλίου 2020 που έχει ορισθεί καθώς και σε κάθε άλλη µετ΄αναβολή αυτής 
δικάσιµο, αναφορικά  µε την  µε αριθµό: ΑΝΜ244/22- 6-2020  κατατεθείσα  στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών  Αίτηση  ( κατ΄αρθρο 372 του Ν. 4412/2016 )  της 
ανώνυµης  εταιρείας µε την επωνυµία NEXUS  CONSTRACTION E.E. )  περί 
αναστολής εκτέλεσης: 
    α) Της υπ΄αριθµ. 659/2020 αποφάσεως του 5ου κλιµακίου της ΑΕΠΠ 
     β) Της υπ΄αριθµ. 52/2020 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Αχαρνών και  
     γ) Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή 
παράλειψης 
Η αµοιβή  του πληρεξούσιου  δικηγόρου που θα διορισθεί, ανέρχεται στο ποσό των 
τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ ( 341,00 ) πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τα 
ελάχιστα όρια αµοιβών του  Κώδικα ∆ικηγόρων  Παράρτηµα Ι. 
 

16 ∆ιορισµός πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για την άσκηση έφεσης ενώπιον του 

αρµοδίου δικαστηρίου, κατά της  υπ΄αριθµ. 1771/2020 απόφασης του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Εισηγητής: ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών ∆ΗΚΕΑ 

17 Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2018 (Ισολογισµός έτους, έκθεση 
πεπραγµένων, προσάρτηµα) του Ν.Π.Ι.∆. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α.). 

 

18  Έγκριση πίνακα ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης (ΟΠ∆) 2020 του 

Ν.Π.Ι.∆. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α.). 

Εισηγητής: Γενική ∆ιεύθυνση 

19 Έγκριση κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» µε Προϋπολογισµό 111.000,00  €  

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 



20 Επικύρωση Αποτελεσµάτων διαγωνισµού για την ανάθεση του ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 228.800 (συµπ. ΦΠΑ) µε 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΠΘ και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου». 

 

 

 

 
                  
 
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


