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          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Καλείστε στην 9η  Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις 09 του 
μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 11.00 π.μ. για τη λήψη αποφάσεων στα 
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010  όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και των τροποποιήσεων του. 

Συγκεκριμένα, καλείστε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και ώρες πραγματοποίησης της 
Συνεδρίασης, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση mayor@acharnes.gr, περί 
την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος), ως και περί τις τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στα πρακτικά της Συνεδρίασης  επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 
 
Η Συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ. 18318/2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  

 

    

       

                                            



       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΙΣ 09/03/2021 
                  

 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

1.  «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 2211/21-01-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του 
Δήμου, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια σκυροδέματος και αδρανών οικοδομικών 
υλικών.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α» 
και του κου Εμμανουήλ Πετράκη ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Β» του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια σκυροδέματος και αδρανών οικοδομικών υλικών.» 

2.  «A. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 5590/18-02-2021 και 6720/24-02-2021 πρακτικών της Επιτροπής 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς που υποβλήθηκε 
στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
Δήμου Αχαρνών.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.»  ως προσωρινής αναδόχου της προμήθειας 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων 
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών.» 

3.  «A. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 5592/18-02-2021 και 6722/24-02-2021 πρακτικών της Επιτροπής 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν 
στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.Β. Ανάδειξη της 
εταιρείας «Παν. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α-Λαμπτήρες» και «Β-
Ηλεκτρολογικό υλικό» και της εταιρείας «Οικοδομικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της 
ομάδας «Δ-Φωτιστικά σώματα LED», του ανωτέρω διαγωνισμού.Γ. Κήρυξη της ομάδας «Γ’ – Εορταστικός φωτεινός 
διάκοσμος» του ανωτέρω διαγωνισμού, ως άγονης.Δ. Λήψη απόφασης είτε για την ακύρωση, είτε για την 
επαναδημοσίευση, είτε για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της ομάδας «Γ’ – 
Εορταστικός φωτεινός διάκοσμος του ανωτέρω ανοικτού διαγωνισμού. 

4.  «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 6748/24-02-2021 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της ομάδας «Β» του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, στην εταιρεία «RETHINK Α.Ε.Β.Ε.» 

5.  «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 6782/24-02-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά 
στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων.B. 
Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού για την ομάδα «Α’ - Αμόλυβδη βενζίνη» συνολικού 
ποσού 233.665,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και «Β’ - Πετρέλαιο κίνησης» συνολικού ποσού 671.088,00 
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % στην κα Αναστασία Χατζάκη, για την ομάδα «Γ’ – Πετρέλαιο θέρμανσης» 
συνολικού ποσού 524.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % στην εταιρεία «Αθηνά Διον. Παπαγεωργίου & 
Σία Ε.Ε.», και για την ομάδα «Δ’ – Λιπαντικά και Ορυκτέλαια» στην εταιρεία «Gandoil Λιπαντικά Μον. Ε.Π.Ε.», 
συνολικού ποσού 83.859,40 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

6.  «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 7030/26-02-2021 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.B. Κατακύρωση ή μη 
του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του 
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, για την ομάδα «Α» στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» 



συνολικού ποσού 31.005,83 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %» και για τις ομάδες «Β» και «Γ» στην κα 
«ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ», συνολικού ποσού 18.453,68 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

7.  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της «προμήθειας ενημερωτικών 
εντύπων και αυτοκόλλητων Covid-19, συνολικού ποσού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος 
του Κ.Α. 00-6495.014, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. Β. Έγκριση της υπ’ 
αριθμ. 13/2021 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, με τίτλο «Προμήθεια 
ενημερωτικών εντύπων και αυτοκόλλητων Covid-19», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.» 

8.  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, των υπηρεσιών αποκομιδής και 
απόρριψης μπαζών του Δημοτικού Κοιμητηρίου λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του 
κορωνοϊού, συνολικού ποσού 24.769,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.002, του 
υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2021 μελέτης του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων, με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής και 
απόρριψης μπαζών του Δημοτικού Κοιμητηρίου», συνολικού προϋπολογισμού 24.769,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 %. Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.» 

9.  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της «προμήθειας συσκευών 
απολύμανσης για την προστασία από COVID-19» λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση 
του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 12.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.015, 
του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 07/2021 μελέτης 
της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, με τίτλο «Προμήθεια συσκευών απολύμανσης και απολυμαντικού προϊόντος για 
τις Δημοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών για την προστασία από COVID-19», συνολικού προϋπολογισμού 
12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.» 

10.  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της «παροχής υπηρεσιών 
ενημέρωσης ΡΟΜΑ για την αποφυγή διάδοσης COVID-19» λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την 
διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 39.940,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-
6495.012, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 
11/2021 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, με τίτλο «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των Δράσεων 
Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ΡΟΜΑ για αποφυγή διάδοσης COVID-19», συνολικού προϋπολογισμού 
39.940,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.» 

11.  «A. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες αποκομιδής 
απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.959.018,15 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.Β. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 192/2020 μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, για τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.959.018,15 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.Γ. Καθορισμός των 
όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις ανωτέρω υπηρεσίες.» 

12. « A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 7855/04-03-2021 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια λογισμικού - προγραμμάτων.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού – προγραμμάτων, για την ομάδα «Α» στην εταιρεία «ΚΟΝΤΗΣ 
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» και για την ομάδα «Β» στην εταιρεία «PUBLICSOFT Ι.Κ.Ε.» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 



13.  Επικαιροποίηση και δίμηνη (2) επέκταση της Σύμβασης 20SYMV007904736/ 2020-12-22 έργου λόγω συνθηκών 
ανωτέρας βίας εξαιτίας της πανδημίας covid-19 

14. «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο 
Αχαρνών» 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

15. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 314/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

16.  Έγκριση της με αρ. 191/2020 Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης με τίτλο ««Παρεμβάσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Αχαρνών», επικαιροποίηση της με αρ. 99/2020 
Μελέτης» και υποβολή της στην υποβληθείσα για χρηματοδότηση πρόταση με κωδικό MIS 5049918 στο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» 2014-2020, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 04 «Προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις 
Αστικές Περιοχές», με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

17.  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

18.  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

19.  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

Εισηγητής: ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

20.  Ψήφιση Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης έτους 2021 του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Αχαρνών (Δ.Η.Κ.Ε.Α.). 

 

 

 
                  
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


