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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 & Αναπλ/κά Μέλη 
Συντάκτρια : Μούτα Βαρβάρα
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                                       Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                                            Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης
                                                                                                                                       Των Πολιτικών Οργάνων

                       

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα γίνει δια 
περιφοράς, στις  14 του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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, καθώς και με το υπ.’ αριθμ.89867/06-12-21 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, καλείστε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και ώρα 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), κυρωθείσας με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και με το με αρ. πρωτ. 
18318/2020, 20930/2020, 33282/2020, 643/2021 & 426/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα.

                                                                                                                         

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

    ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 
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     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                          Δευτέρα  14/03/2022

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

1. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 20151/03-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην αντικατάσταση προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων.B. Απόρριψη ή μη της εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε» ως προσωρινού αναδόχου των 
ομάδων «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» & «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου».Γ. Κατάπτωση ή μη 
της με αριθμ. 721/705645-1/27-10-2021 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας της 
εταιρείας «Νικόλαος Ποντίκας & Σια Ε.Ε», ποσού 3.572,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.Δ. 
Ανάδειξη ή μη του κ. Ανδρέα Σκουριά, ως προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου» και της εταιρείας «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», ως προσωρινής 
αναδόχου για την Ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», του ανωτέρω διαγωνισμού.»

2. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 22560/10-03-2022 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά 
στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοικτό διαγωνισμό, για την 
προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, στην εταιρεία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ 
ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 128.079,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%.».

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

3. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2022 Μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΟ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ &  ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ) ΕΩΣ ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)», προϋπολογισμού 
11.100.000,00€.»

4. «Α. Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Δήμος Αχαρνών - Αστική Αναζωογόνηση» στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης AT06 «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», εκ νέου 
υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης, Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και όποιων συνοδευτικών έγγραφων 
απαιτούνται. Β. Βεβαίωση ότι ο Δήμος Αχαρνών θα συμβάλει με δικούς του πόρους στην κάλυψη του 
ποσού του προϋπολογισμού, το οποίο είναι μεγαλύτερο του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 
Α. Τρίτσης ή ποσού που θα αφορά μη επιλέξιμο τμήμα στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Γ. 
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Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε 
εγγράφου είναι απαραίτητο για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης και του Αντιδημάρχου 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις περαιτέρω ενέργειες.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

5. «Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δήμου Αχαρνών 2023-2026»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6. «Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020»

7. «Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
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