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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε στην 20η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα γίνει δια
περιφοράς, στις 12 του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9:00 π.μ. έως 10.00 π.μ.
για τη λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα 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 και είναι το εξής:
«Έγκριση της υπ’ αρ. 32/2022 Μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ
ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ»,
συνολικού προϋπολογισμού 160.952,00 €».
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
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.
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Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη διότι η προθεσμία υποβολής του φακέλου για τη χρηματοδότηση του
έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκπνέει στις 16/5/2022.
Σημειωτέον ότι η αρχική προθεσμία έχει παρέλθει και αυτή είναι η ημερομηνία παράτασης.
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων και ο σύνδεσμος στον ιστότοπο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος για την παράταση στο πλαίσιο δράσης «Παρεμβάσεις με στόχο τη
βελτίωση του Δημόσιου Χώρου».
https://ypen.gov.gr/anakoinosi-gia-to-programma-tou-tameiou-anakampsis-paremvaseis-me-stochoti-veltiosi-tou-dimosiou-chorou/
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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΑΝ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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