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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 Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Συντάκτρια : Μούτα Βάλια
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                      Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

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

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε στην  49η  Έκτακτη Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί 
δια περιφοράς, στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 
10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022, του ΦΕΚ 6240/τ.Β’/09-12-2022 και 
των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010 και τροποποιήσεων του.

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.

Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ομαλής λειτουργίας του Δήμου και λόγω έλλειψης αποθεμάτων, τα 
δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης θεωρούνται κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η 
άμεση λήψη απόφασης

                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

                                                  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
    Πέμπτη 15/12/2022

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

1. «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» λόγω το ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την 
«Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του 
Προσώπων» με αριθ. πρωτ. 99292/12-10-2022 διακήρυξης ο οποίος δεν έχει τελεσφορήσει και το με αρ. 
πρωτ. 116936/28-11-2022 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου 
Δυναμικού, παρακαλείται, συνολικού ποσού 19.279,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος 
του Κ.Α. 10-6643, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 
202/2022 μελέτης, με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης», συνολικού προϋπολογισμού 19.279,52 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.»

2. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 124122/13-12-2022 πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Επιτροπή 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, που αφορά στην 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου 
Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων.Β.  Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής για τις ανάγκες 
του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη, στις εταιρείες: Α) του κου ΑΝΔΡΕΑ 
ΣΚΟΥΡΙΑ, με ΑΦΜ: 031275077/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, όσον αφορά την Ομάδα «Α΄ - Είδη Καθαριότητας & 
Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π. ΔΗ.ΦΑ. και Β) «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
ΑΦΜ: 093257483/Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων, όσον αφορά την Ομάδα «Β΄ - Σάκοι Απορριμμάτων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών».»
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