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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 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022 που θα γίνει δια 
περιφοράς, στις  26 του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 μ.μ. έως 13.00 μ.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 των θεμάτων της 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
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 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

   

      

              ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                 Τρίτη  26/04/2022

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. «Εξωδικαστικός συμβιβασμός οικονομικών απαιτήσεων που αφορά αποζημίωση απαλλοτρίωσης ακινήτου λόγω 
ρυμοτομίας, με ΚΑ 280311 στο Ο.Τ. Γ1427 της Π.Ε. Λαθέα Α του Δήμου Αχαρνών, ιδιοκτησίας κ.κ. Σιούλας Δέσποινας, 
Σιούλας Ιωάννας & Σιούλα Γεώργιου

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

2. «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών» λόγω της έκτακτης 
ανάγκης που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 34.100,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.024, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 
2022.Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2022 μελέτης, με τίτλο «Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών 
οργάνων και υποστήριξης χρηστών», συνολικού προϋπολογισμού 34.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Γ. 
Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων.»

3. «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες  
κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης» λόγω της έκτακτης 
ανάγκης που δημιουργήθηκε με την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 03/08/2021, συνολικού ποσού 
7.192,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.024, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 162/2021 μελέτης, με τίτλο «Εργασίες  κατασκευής 
σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης», συνολικού προϋπολογισμού 
7.192,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

4. «Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ»

5. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ»
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6. «Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

7. «A. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»,συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 511.679,80 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24 %.Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής».

Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

8.  «Αποδοχή από το Δήμο Αχαρνών-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, χορηγίας δέκα πέντε   (15) δωροεπιταγών  των 
δέκα (10,00) € της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. δωρεά του εργαζόμενου Σ.Κ. της εταιρείας  
EUROCATERING ».

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

9. «Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της υπηρεσίας αποκομιδής, μεταφοράς και 
διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων σύμφωνα με την αρ. 3/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.»
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