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   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε στην 46η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις  05 
του μηνός Οκτωβρίου 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  

 

    



       

      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                   Τρίτη  05/10/2021 

 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

1.  «Διαπιστωτικές Πράξεις λόγω αδυναμίας προσκόμισης απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής Χρηματικών 
Ενταλμάτων από τους δικαιούχους.» 

2.  «Λήψη απόφασης για : α) την αποδοχή ή μη της δωρεάς στο Δήμο Αχαρνών του ρυμοτομούμενου οικοπέδου που 
βρίσκεται εντός των εγκεκριμένων οδών και κοινοχρήστων μεταξύ των Ο.Τ. 349, 349Α & 350 στην περιοχή 
Λυκότρυπα,  ιδιοκτησίας του κ. Χαμηλοθώρη Κωνσταντίνου, και β) τη συναίνεση ή μη ανάληψης από το Δήμο όλων 
των εξόδων σύνταξης και μεταγραφής του δωρητηρίου συμβολαίου» 

 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

3.  «Α. Επικύρωση ή μη των με αριθμ. πρωτ. 29514/30-07-2021 και 33750/01-09-2021 πρακτικών της Επιτροπής 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν στην αποσφράγιση και στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 
προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων.Β. Αποδοχή ή μη της προσφοράς της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών 
Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.» για την ομάδα «Α».Γ. Αποδοχή ή μη της προσφοράς της εταιρείας «Γιουνιτρακ Α.Ε.Ε. 
Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων» για την ομάδα «Β».Δ. Αποδοχή ή μη της προσφοράς της εταιρείας «Ελληνική 
Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.» για την ομάδα «Γ».» 

4. «A. Έγκριση ή μη της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, 
περίπτωση 2γ, του Ν. 4412/2016, των «Υπηρεσιών αποκομιδής υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης», λόγω 
κήρυξης του Δήμου μας σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (έκτακτης ανάγκης), συνολικού ποσού 139.812,48 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.005, του υπό αναμόρφωση προϋπολογισμού του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2021.Β. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 136/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης, με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης», συνολικού 
προϋπολογισμού 139.812,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς  δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.» 

5. «A. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη 
συντήρηση και επισκευή οχημάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.749.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%.Β. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 126/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και λοιπού Εξοπλισμού, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 
επισκευή οχημάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.749.080 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Γ. 
Καθορισμός των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανωτέρω προμήθεια» 

 

 

 

 



Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

6. « Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» 

7. « Επικύρωση Πρακτικού II διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Ν. Γενιάς 

8.  «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  για εργασίες κατασκευής  και πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στον 
προαύλιο χώρο του διδακτηρίου του παραρτήματος των 22ου και 25ου Νηπιαγωγείων στον οικισμό «ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ», κατασκευή νέας εξωτερικής μεταλλικής περίφραξης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 
σύμβασης δωρεάς». 

 

 

 
                  
 
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


