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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                                                   
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                                             Αποδέκτες προς ενέργεια:
136 73 Αχαρνές                                                                                    Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Συντάκτρια : Μούτα Βάλια
Τηλ.(+30) 213 2072 463                                                                      Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 Ηλ.Ταχ.: vmouta@acharnes.gr                                                          Αναπλ/κά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε στην  3η  Έκτακτη Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί 
δια περιφοράς, σήμερα 18 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00 μ.μ. 
έως 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022, του ΦΕΚ 7005/τ.Β’/31-12-2022 και 
των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010 και 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 κάτωθι θέματος:

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

1  «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 5214/18-01-2023 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα – μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών» λόγω της 
έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 03/08/2021 
και λόγω του ότι υπήρξε μη προβλέψιμη αύξηση τιμών των καυσίμων λόγω πολέμου στην Ουκρανία.Β. 
Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα – μηχανήματα και 
λοιπό εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών», στην κα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ», η οποία προσέφερε το συνολικό 
ποσό των 158.720,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %» η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 0,50 
%, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή 
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ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης»

                                                                                                                                        

Το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  θεωρείται κατεπείγοντος χαρακτήρα, διότι
κρίνεται επιτακτική και άμεση η ανάγκη προμήθειας πετρελαίου κίνησης.

Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ομαλής λειτουργίας του Δήμου κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη 
απόφασης.

   
      
                                           
                                   

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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