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ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

 

Καλείστε να προσέλθετε  στην 1

που θα γίνει δια περιφοράς

Παρασκευή και ώρα 09:
αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα  µε τις 
σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Η Συνεδρίαση είναι τακτική και γίνεται δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της 
δηµόσιας υγείας και σύµφωνα µε
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α’/11
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριµένα, καλείστε όπως µας ενηµερώσετε, την ως άνω ηµέρα και ώρες 
πραγµατοποίησης της Συνεδρίασης, µέσω αποστολ
mail) στη διεύθυνση mayor
λευκή ψήφος), ως και περί τις τυχόν απόψεις σας, προκειµένου να 
συµπεριληφθούν στα πρακτικά της Συνεδρίασης  επί των θεµάτων ηµερήσιας 
διάταξης. 
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Αν/κά Μέλη Οικονοµικής   Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                

Καλείστε να προσέλθετε  στην 17 ∆ηµόσια συνεδρίαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 

δια περιφοράς, στις 29 του µηνός Μαίου έτους 2020, ηµέρα 

και ώρα 09:0 π.µ. έως 10:00 π.µ. για τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα  µε τις 
σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 
Η Συνεδρίαση είναι τακτική και 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. 
Συγκεκριµένα, καλείστε όπως µας ενηµερώσετε, την ως άνω ηµέρα και ώρες 
πραγµατοποίησης της Συνεδρίασης, µέσω αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος (

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 ηµερήσιας 
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Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής 

Επιτροπής   

∆ηµόσια συνεδρίαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 

του µηνός Μαίου έτους 2020, ηµέρα 

για τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα  µε τις 

Η Συνεδρίαση είναι τακτική και γίνεται δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της 
το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού 

2020) και µε το µε αρ. πρωτ. 18318/2020 

Συγκεκριµένα, καλείστε όπως µας ενηµερώσετε, την ως άνω ηµέρα και ώρες 
ής ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-

, 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 ηµερήσιας 

                                                                                                        



      

                                            

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ                                                                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/5/2020 

 

Εισηγητής: ∆/νση Οικον.-τµήµα προµηθειών 

1  A. Έγκριση της µε αρ. 556 και µε αρ. πρωτ. 17041/13-05-2020 Απόφασης 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της 
προµήθειας τροφής και φαρµάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, στην εταιρεία 
«ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜ. – ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. Ο.Ε.», συνολικού ποσού 14.994,80 €, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.013, του υπό έγκριση 
προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2020. 
Β. Έγκριση της προσφοράς της εταιρείας «ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜ. – ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. 
Ο.Ε.» για την ανωτέρω προµήθεια. 
Γ. Απευθείας ανάθεση της προµήθειας τροφής και φαρµάκων για τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς στην εταιρεία «ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜ. – ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. Ο.Ε.»». 
 
Εισηγητής: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2  «∆ιαγραφή οφειλέτη    από το  βεβαιωτικό  κατάλογο 291/2020    που αφορά 

κλήση   της Τροχαίας Ν. Ιωνίας ». 

3  Λήψη απόφασης για τον ορισµό ∆ικηγόρου στον οποίο θα δοθεί εντολή 

προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά µε το ποιες ενέργειες πρέπει να 

ακολουθηθούν στην περίπτωση κατά την οποία α) έχει εκδοθεί Χρηµατικό Ένταλµα 

Πληρωµής υπέρ προσώπου που είναι οφειλέτης του ∆ηµοσίου και δεν διαθέτει 

φορολογική ενηµερότητα όταν πριν την έκδοση του Εντάλµατος έχουν επιδοθεί 

στον ∆ήµο κατασχέσεις εις χείρας του για απαιτήσεις που διατηρούν κατά σειρά 

επίδοσης τρίτος ιδιώτης και το ελληνικό δηµόσιο και εάν β)Επηρεάζεται η 

απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα εάν ο τρίτος είναι επίσης οφειλέτης του 

∆ηµοσίου και δεν διαθέτει φορολογική ενηµερότητα για την αποζηµίωση από 

απαλλοτρίωση ακινήτου των δικαιούχων κ.κ. Μ. Μ. & Μ. Κ.- Χ. του ∆. µε 

δικαιούχο εκχώρησης την κ. Π. Ε. του ∆.. 

Εισηγητής: ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

4  Έγκριση τροποποίησης της αρ. 56/2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, για 

την εφαρµογή προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ειδών 

ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασµάτινων υλικών στον ∆ήµο Αχαρνών, λόγω 

έλλειψης ενδιαφέροντος. 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 

Εξοπλισµού 

5  Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ που αφορά τέλη µεταβίβασης, πινακίδες, 

άδεια και τέλη κυκλοφορίας του οχήµατος το οποίο έχει προµηθευτεί ο ∆ήµος 

Αχαρνών από δωρεά της εταιρείας «Αιγέας Α.Μ.Κ.Ε.» του Αθανασίου Μαρτίνου σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6321.001 του υπό έγκριση προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2020 και ορισµού υπολόγου. 

 

   Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες 



6  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» χωρίς χρήση επί έλασσον 

δαπανών 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας 

7  Έγκριση   της υπ΄αριθµ. 528/2020 απόφασης  ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 

Εισηγητής: Ν.Π.∆.∆. ΑΡΩΓΗ 

8  1η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες του ∆ήµου Αχαρνών  ‘’ΑΡΩΓΗ’’, οικονοµικού έτους 2020 

9  Οικονοµικός Απολογισµός ΄Έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών ‘’ΑΡΩΓΗ’’ 

10  Έγκριση εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» ∆ήµου 

Αχαρνών και αποζηµίωση µελών ∆.Σ. για συµµετοχή σε συνεδριάσεις 

Εισηγητής: ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

11  Σύνταξη των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την συλλογή, απορρύπανση 

και οριστική διαγραφή των ακινητοποιηµένων / εγκαταλειµµένων οχηµάτων του 

∆ήµου. 

                                        
                                    


