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Αχαρνές, 03/12/2021

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Αναπλ/κά Μέλη Οικ. Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε στην 56η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις 07 του μηνός
Δεκεμβρίου 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 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 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
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τρίτη 07/12/2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
1. «Έγκριση ή μη: α) πλήρωσης της 2ης θέσης υποτροφίας Τ.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2017-2018 από υποψήφιο που φοιτά σε
Α.Ε.Ι., ελλείψει υποψηφίου που φοιτά σε Τ.Ε.Ι. και β) χορήγησης μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας Α.Ε.Ι. Ακαδ.
Έτους 2017-2018»
2. «Έγκριση ή μη: α) πλήρωσης της 2ης θέσης υποτροφίας Τ.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2018-2019 από υποψήφιο που φοιτά σε
Α.Ε.Ι., ελλείψει υποψηφίου που φοιτά σε Τ.Ε.Ι. και β) χορήγησης μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας Α.Ε.Ι. Ακαδ.
Έτους 2018-2019, λόγω ισοβαθμίας δύο υποψηφίων»

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών
3. «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 49615/17-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την
προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων.B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων, για την ομάδα «Α», στην εταιρεία
«Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.», συνολικού ποσού 455.080,00 €, για την ομάδα «Β», στην
εταιρεία «Γιουνιτρακ Α.Ε.Ε. Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων», συνολικού ποσού 105.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24 % και για την ομάδα «Γ», στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.»,
συνολικού ποσού 209.436,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.»
4. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 53102/26-11-2021 πρακτικού της επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά οκτώ (8) μήνες της με
αρ. πρωτ. 16227/11-05-2021 σύμβασης της κας Ζηνοβίας Μίχου, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος υψηλής
παστερίωσης για το προσωπικό λόγω κορωνοϊού.Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά οκτώ (8) μήνες της
με αρ. πρωτ. 16227/11-05-2021 σύμβασης της κας Ζηνοβίας Μίχου, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος υψηλής
παστερίωσης για το προσωπικό λόγω κορωνοϊού.»
5. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 53769/29-11-2021 πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας
και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, που
αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά είκοσι τρεις (23) μήνες της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019
σύμβασης της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την
προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου.Β. Επέκταση ή μη της χρονικής
διάρκειας κατά είκοσι τρεις (23) μήνες της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβασης της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.»,
για την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους
γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
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6. «Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ «ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
7. «Επικύρωση Πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020»
8. «Επικύρωση Πρακτικού ΙΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου»
9. «Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ» και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου»
10. «Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ :
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ, ΛΙΟΣΙΩΝ – ΦΥΤΑ» και ανάδειξη Προσωρινού
Αναδόχου»

Εισηγητής: Πνευματικό Κέντρο Θρακ/νων
11. «1η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021.»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού
12. «Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.712,80€ που αφορά την έκδοση τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου για
το έτος 2022 σε βάρος των Κ.Α. 20-6322.001 και Κ.Α. 20-6321.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού
έτους 2021»

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
13. «Έγκριση της υπ΄αριθμ.: 1713/26-11-2021 αποφάσεως Δημάρχου ( ΑΔΑ: 9Κ57ΩΨ8-Ζ40 ) σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010»

Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Ν. Γενιάς
14. «Έγκριση δωρεάς από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για εργασίες κατασκευής και πιστοποίησης νέας παιδικής χαράς στο
προαύλιο του 34ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης
δωρεάς».
15. «Έγκριση δωρεάν υγειονομικού υλικού (μασκών) από την Εταιρεία «ΜΕΓΑ» ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.
για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αχαρνών».
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