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ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Καλείστε να προσέλθετε  στην 22
Επιτροπής που θα διεξαχθεί 
µηνός Ιουλίου έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 0
και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα  
µε τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/
κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζ
18318/13—3-2020, 40/20930/31
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης σύµφωνα µε τ
είναι το άρθρο 24 Ν.4690/2020 
 

                                                                                                                   

                 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Κατάσταση Θεµάτων Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
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Αχαρνές        23 /7/2020

       Αριθ.Πρωτ. :     28619
 

 
 
 

Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής
 
 

     
Αν/κά Μέλη Οικονοµικής   Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                

Καλείστε να προσέλθετε  στην 22η Έκτακτη Συνεδρίαση  της Οικονοµικής 
που θα διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης )

µηνός Ιουλίου έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 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/ Οι συνεδριάσεις 
κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης )  γίνονται σύµφωνα µε τις υπ΄ αριθ. Πρωτ. 

2020, 40/20930/31-3-2020 και την 163/33282/29
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης σύµφωνα µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ηµού
είναι το άρθρο 24 Ν.4690/2020 ΦΕΚ 104 Α 

                                                                                                                   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Κατάσταση Θεµάτων Ηµερήσιας ∆ιάταξης  

 

/7/2020 

28619  
 

Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής 

Επιτροπής   

υνεδρίαση  της Οικονοµικής 
κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης ), στις 24 του 

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

Οι συνεδριάσεις 
ώσης )  γίνονται σύµφωνα µε τις υπ΄ αριθ. Πρωτ. 

και την 163/33282/29-5-2020  

Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ηµού 

                                                                                                                    



                                            

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ                                                                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ Παρασκευή 

24/7/2020 

 

 

Εισηγητής: Γενική ∆ιεύθυνση 

1 Επικύρωση Αποτελεσµάτων διαγωνισµού για την ανάθεση του ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 228.800 (συµπ. ΦΠΑ) µε 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΠΘ και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» 

2  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
σύµφωνα µε τα άρθρα 32 παρ 2γ.  λόγω κατεπείγοντος (και 32Α όπως προστέθηκε 
µε το Ν. 4605/2019) του Ν.4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 24 
Ν.4690/2020 ΦΕΚ 104Α (κύρωση ΠΝΠ 13.04.2020 & 01.05.2020) Προµήθεια 
αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισµού και προσαρµογή 
δηµοτικών βρεφικών – παιδικών σταθµών) 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» µε Προϋπολογισµό 111.000,00  
€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
3 Τροποποίηση της µε αρ. 277/56388/12-12-2019 απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που αφορά σε ορισµό επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 
2020 µε την προσθήκη µιας επιπλέον υπηρεσίας. 
 
Εισηγητής: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4  Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2020. 

Εισηγητής: ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

5  Λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου του προγράµµατος εναλλακτικής 
διαχείρισης µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασµάτινων 

υλικών στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Εισηγητής: ∆ιεύθυνση Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού & Ν. Γενιάς 

6  Α. « Έγκριση προµήθειας υλικών και ειδών για την διεξαγωγή των διαλέξεων 
του ∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α» 
      1. Ελαφριά εδέσµατα , αναψυκτικά, καφέ και φιαλίδια νερού για τις ανάγκες 
διεξαγωγής των διαλέξεων του ∆Ι.Κ.Ε.∆Ι.∆Α (3.000,00 €) 
      2. Αναµνηστικά δώρα ή τιµητικές πλακέτες  για τους εισηγητές του 
∆.Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α  (2.800,00 € ) 
 
Β. « Έγκριση διάθεσης πίστωσης  5.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α για τις     
ανάγκες διεξαγωγής των διαλέξεων χειµερινού & εαρινού εξαµήνου του 
∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α σε βάρος του Κ.Α. 15-6474.002 για το ανοικτό Πανεπιστήµιο 
∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α απ’ τον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου Αχαρνών οικονοµικού 
έτους 2020» 



 

Εισηγητής: ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού 
 
7  Α. Ανάκληση της υπ΄αρ. 169/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, η 
οποία αφορούσε πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα είκοσι (20) 
ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών.  
Β. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα είκοσι (20) ατόµων, µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, προκειµένου 
να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την αντιµετώπιση κινδύνων που προκύπτουν 
από την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Εισηγητής: Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας 

8  Λήψη απόφασης για τον διορισµό Πληρεξούσιων ∆ικηγόρων στους οποίους θα  
δοθεί εντολή και πληρεξουσιότητα ώστε να εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Αχαρνών 

ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων  και να παραστούν κατά την δικάσιµο που έχει 
ορισθεί, είτε σε κάθε  µετ΄ αναβολής συζήτηση για  τον χειρισµό των δικαστικών 

υποθέσεων  µηνός Σεπτεµβρίου 2020. 

 

 

 
                  
 
 
    
       
                                            
                                    
 

 
 


