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   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε στην 40η  Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς, στις 10 του 
μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. έως 11.00 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 Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ 
                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

                   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  

 

    

       

                                            



  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
        Παρασκευή  10/09/2021 

 

Εισηγητής: Δήμαρχος 

1. «Επικύρωση του πίνακα υποβολής προσφορών για τη εκμίσθωση ενός διαμερίσματος 3ΟΥ ορόφου, 
επιφάνειας 71,50  τ.μ. που βρίσκεται στο δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ επί της οδού Αλκυόνης 8, ιδιοκτησίας 
Κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού», κήρυξη άγονης της δημοπρασίας και επανάληψή της με τους ίδιους 
όρους.» 

2. «Λήψη απόφασης για την απευθείας ή μη εκμίσθωση, ενός καταστήματος, εμβαδού 54,00 τ.μ. με πατάρι 27,00 
τ.μ. και υπόγειο (αποθήκη 45,70 τ.μ) που βρίσκεται στην Αθήνα επί της Λεωφ. Μεσογείων 213-215, ιδιοκτησίας 
Κληροδοτήματος και καθορισμού των Όρων της σύμβασης εκμίσθωσης.» 

3. «Έγκριση μίας (1) επιπλέον θέσης υποτροφίας (φοίτηση σε Σχολή Τ.Ε.Ι.) του κληροδοτήματος Ροδίας 
Στριφτού, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017, λόγω ισοβαθμίας δύο υποψηφίων.» 

 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες συντήρησης – εξωραϊσμού της Πλατείας 
Θρακομακεδόνων» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.» 
 

5. «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου 
διάκοσμου στον Δήμο Αχαρνών» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.» 

6. «Σύνταξη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών» 

7. «Σύνταξη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών» 

8. «Σύνταξη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών» 

9. «Σύνταξη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αχαρνών» 

 

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών 

10. «A. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις 
ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων.Β. Έγκριση της με αρ. 107/2021 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 299.325,93 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..Γ. Σύνταξη των όρων 
διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του 
Δήμου & των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμήςΔ. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016.» 

11. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 33751/01-09-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών, μέσα από την Διαδικτυακή Πύλη του «ΕΣΗΔΗΣ», που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
για την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2022.Β. Κατακύρωση ή 
μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια παροχή ασφάλισης των 
οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2022, στην ασφαλιστική εταιρεία «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.»». 

 



Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

12. «Έγκριση ή μη της από Ιούλιο 2021 τεχνικής προδιαγραφής, του υπολογισμού προεκτίμησης αμοιβής και 
των τευχών δημοπράτησης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προεκτιμόμενης 
αμοιβής 204.622,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.» 

13. «Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Έργων με ανοικτή διαδικασία φια το Έτος 2021.»  

 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 

14. «Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του στην όρκιση 
πραγματογνώμονα κατά την δικάσιμο της 28/9/2021.» 

 

 
 


