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Προς: Τακτικά & Αναπληρωματικά Μέλη
Οικονομικής Επιτροπής
Κοιν.: 1. Γενικό Γραμματέα
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. A.T. Υποστήριξης
των Πολιτικών Οργάνων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε στην 33η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα γίνει δια
περιφοράς, στις 8 του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 16:00 – 18.00 για
τη λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/9-7-2022), του ΦΕΚ 3891/τ.Β’/23-7-2022 και των
διατάξεων του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν.
4555/2018 και των τροποποιήσεων αυτού.
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 θέματος
ημερήσιας διάταξης.
Θέμα: Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 77910/08-08-2022 πρακτικού της Επιτροπής
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στις εργασίες
καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις,
περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών. Β. Ανάθεση των
εργασιών καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές
εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών στην
εταιρία «HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 99.820,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)
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Το ανωτέρω θέμα αφορά την επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε Δήμους της Χώρας για
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (αρ. πρωτ.: 42212/24-6-2022 με ΑΔΑ: Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΠ). Η
Συνεδρίαση είναι έκτακτη διότι οι επιχορηγούμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις
εργασίες έως τις 12 Αυγούστου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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