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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  52η  Έκτακτη Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί 
δια περιφοράς, σήμερα 29 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 μ.μ. 
έως 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022, του ΦΕΚ 6445/τ.Β’/16-12-2022 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 των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω της λήξης του οικονομικού έτους  και  για την εξασφάλιση 
της απρόσκοπτης ομαλής λειτουργίας του Δήμου, θεωρούνται κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία 
είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης

                  

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
                              

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
    Πέμπτη 29/12/2022

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

1.  «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και 
μικροαντικειμένων γραφείου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 113.729,59 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (141.024,69 € 
με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. B. Έγκριση της με αρ. 220/2022 μελέτης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια 
γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής».

2.  «Α. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών 
Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του 
Προσώπων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 643.871,87 € χωρίς Φ.Π.Α. 6 και 24% αναλόγως του υπό 
προμήθεια είδους (768.443,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). B. Έγκριση της με αρ. 230/2022 μελέτης 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου 
Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής».

3. «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 128934/23-12-2022 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.Β. 
Ανάθεση ή μη της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στην κα «ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», η οποία 
προσέφερε το συνολικό ποσό των 19.279,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %».
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