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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
η

Καλείστε στην 52 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις 12 του μηνός
Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10.00 π.μ. για τη λήψη απόφασης 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 του θέματος 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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παρασκευή 12/11/2021

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών
1. «A. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων
διαγραμμίσεων και συναφών υλικών.Β. Έγκριση της με αρ. 150/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για
την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
49.989,48 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, για την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.»
2. « A Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών
μπαρών (στηθαίων ασφαλείας).Β. Έγκριση της με αρ. 151/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την
προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας), συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 49.327,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας), με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Συνδέσεις αποχέτευσης (2020)»

Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Ν. Γενιάς
4. «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για εργασίες στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Βαρυμπόμπης και
εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς».
5. «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για εργασίες κατασκευής ηχοαπορροφητικού συστήματος σε δύο(2)
αίθουσες του δευτέρου (2ου) ορόφου του 3ου Γυμνασίου, κατασκευής διαχωριστικού τοίχου στην αίθουσα
πληροφορικής και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς».

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
6. «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1568/2021 αποφάσεως Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του
ν.3852/2010»
7. «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ΄αριθμ.: 11298/2021 αποφάσεως του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών»

