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ΚΟΙΝ:

Χαϊδάρι, 30/04/2020
Α.Π. οικ.: 7114
ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε το
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(να παραστείτε στη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας των τακτικών
μελών με τη σειρά της εκλογής σας αρ. 74 & 75 Ν.
3852/10 όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν
με τα άρθρα 76 και 77 του Ν. 4555/2018,
αντίστοιχα. Το άρθρο76 του Ν. 4555/2018
αντικαθίσταται εκ νέου με το άρθρο 2 του ν.
4623/2019).

2) ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
8ης ΤΑΚΤΙΚΗ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην δια περιφοράς (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 6η
Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 13:00, για την λήψη απόφασης σχετικά με τα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα
«Κλεισθένης Ι», β) του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020
τευχ. Α΄,) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του], γ) του άρθρου 43, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.
(ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις.»
Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: eoikonomiki@haidari.gr) για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) κατά το
προαναφερθέν χρονικό διάστημα. διεξαγωγής της συνεδρίασης (11.00 - 13.00.) καθώς και τις τυχόν απόψεις σαςπροκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης-επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. - Έγκριση Όρων και
Τεχνικών Προδιαγραφών, για την έκτακτη ανάθεση της συντήρησης και επισκευής για το σύνολο των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω του κατεπειγοντος (COVID-19 ).
2. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για πληρωμή παραβόλων
οικοδ. αδειών, τακτοποιήσεων, πυροσβεστικής, ενστάσεων, κτηματολογίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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