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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  6η  Έκτακτη Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί 
δια περιφοράς, σήμερα 10 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 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  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 του ΦΕΚ 389/τ.Β’/28-01-2023 και των 
διατάξεων του άρθρου 67 παρ.4  72 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 
5013/2023/19-1-2023.

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: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

1.  «Έγκριση ή μη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών και 
μετάθεσης της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το διαγωνισμό της 
υπηρεσίας «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων 
Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Αχαρνών»
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Το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θεωρείται κατεπείγοντος χαρακτήρα, διότι αφορά  
στην τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σε διεθνή διαγωνιστική 
διαδικασία, η οποία είναι στις 14/02/2023 (δυο εργάσιμες ημέρες) και θα πρέπει να δημοσιευτούν οι 
σχετικές αποφάσεις στην εφημερίδα της Ε.Ε. και να αναρτηθούν στους αρμόδιους ιστότοπους όπως 
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.

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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