
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                          
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                                                 Αποδέκτες προς ενέργεια: 
136 73 Αχαρνές                                                                                        Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
Συντάκτρια : Μούτα Βάλια 
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                          Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                              Αναπλ/κά Μέλη Οικ. Επιτροπής 
 

 
                         

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε στην 42η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις  14 
του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη 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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                             ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ 
 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  

   



                                            

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
             Τρίτη  14/09/2021 
 
 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

1. « Έγκριση Μελέτης ( Τεύχη  Δημοπράτησης)  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (2019)» 

2. «Έγκριση της με αρ. 10/2021 Μελέτης  για την  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 
εξοπλισμού» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

3.  «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού ύψους 600.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

4.  «A. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «Προμήθεια 
οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00  €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση   κόστους – ποιότητας για τα 
προσφερόμενα είδη» . 

 

 

 
                  
 
 
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


