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          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Καλείστε στην 10η  Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις 12 του 
μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10.00 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. 

. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  

 

    

                                                  



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΙΣ 12/03/2021 
 

 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

1.  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της «προμήθειας υλικών 
καθαριότητας, ατομικής υγιεινής και μέσων συλλογικής & ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου» λόγω 
της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 56.390,73 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.014, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2021.»Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2021 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & 
Ανθρώπινου Δυναμικού, με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαριότητας, ατομικής υγιεινής και μέσων συλλογικής & 
ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 56.390,73 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α..Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων.» 

2.  «Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 8185/08-03-2021 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «CQS A.E. Παροχής 
Πελατοκεντρικών Υπηρεσιών» για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.» 

3.  «Α. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 8186/08-03-2021 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση για την προμήθεια εφαρμογής λογισμικού για τη διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.Β. Ανάδειξη 
της κας «CHRISTODOULAKIS EWELINA ANGELICA» για την προμήθεια εφαρμογής λογισμικού για τη διαχείριση 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.» 

4.  «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 8184/08-03-21 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας.B. Κατακύρωση ή 
μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά 
μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας, στην εταιρεία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.».» 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

5. « ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Κ. ΜΙΧΑΗΛ 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ» 

 

 

 
                  
    
       
                                            
                                    
 

 


