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   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε στην 43η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις  24 
του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 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 
                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  

 



    

      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                            Παρασκευή  24/09/2021 

 

Εισηγητής: Γενική Διεύθυνση 

1. «Έγκριση της 18 / 2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑ¬ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
Προϋπολογισμού 412.645,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 99.034,80 € , σύνολο 511.679,80 €» 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

2. «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 35433/09-09-2021 και  36521/15-09-2021 πρακτικών της Επιτροπής 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών 
πεζοδρομίου.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α» και του 
κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη  ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Β» του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου.» 

3. «A. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, 
ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών στύλων.Β. Έγκριση της με αρ. 116/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 93.027,28 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κολωνακίων και 
σιδηρών στύλων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής.» 

4.  «Α. Επικύρωση ή μη των με αρ. πρωτ. 36463/15-09-2021 και  37097/17-09-2021 πρακτικών της Επιτροπής 
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και 
μικροαντικειμένων γραφείου.Β. Ανάδειξη της εταιρείας «Β. Παράσχος & Σια Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της 
ομάδας «Α» και της εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & Σια Ο.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Β» του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.» 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

5. «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 63/26-2-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά  έγκριση του 2ου 
Πρακτικού για τον έλεγχο δικαιολογητικών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» λόγω ΟΡΘΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ του εν λόγω 2ου Πρακτικού (ως προς το ποσό Κατακύρωσης στο ορθό 135.221,14 € αντί του 
λανθασμένου ποσού 774.336,82 €) και πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης.» 

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

6. «Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Αχαρνών, για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού 

7. «Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. που αφορά έξοδα των οχημάτων του Δήμου Αχαρνών και 
ορισμού υπολόγου » 



Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

8. «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1157/2021 αποφάσεως  Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010.» 

9. «Λήψη απόφασης για ανάκληση της προγενεστέρας  υπ΄αριθμ.: 391/17-08-2021 αποφάσεως της ιδίας επιτροπής 
και τον  διορισμό έτερου  πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση 1) Γ….. Ρ…. του Ε….. και 2) Ι…. Π….. του Γ….. 

 

 

 
                  
 
 
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


