
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Χαϊδάρι,  22/05/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Α.Π. οικ.: 8126  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ          ΠΡΟΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    (σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε το 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
Τ.Δ.:  Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως        
Τηλ. 213 2047 329        
Email: e-oikonomiki@haidari.gr        ΚΟΙΝ:    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 

10ης  ΤΑΚΤΙΚΗ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην δια περιφοράς (τακτική)  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 

28
η
 Μαΐου 2020,  ημέρα Πέμπτη,  ώρα έναρξης  09:00 και  ώρα λήξης 11:00,  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: e-

oikonomiki@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 (09.00 -11.00) καθώς και τις τυχόν απόψεις σας- 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης-επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, 

λαμβανομένων  υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.  

 

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση  (ΥΠ.ΕΣ. Β΄ κατανομή Έτους 2020) των Σχολικών 

Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου. 

 

2. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ε.Φ.Δ. ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_08 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

3350), στον Άξονα Προτεραιότητας 04: «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της 

Συμπαραγωγής και προώθησης χαμηλών εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα στις Αστικές Περιοχές»,  έγκριση 

μελέτης. 

 

 

 



 

 

 

3. Ορθή Επανάληψη  της  με αριθμ. 38/2020  Απόφασης Ο.Ε. περί σύστασης  Πάγιας  Προκαταβολής  και 

ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του, Έτους 2020. 

 

4. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου 

τετράμηνης (4) διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου 

μας.    

 

5. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης  3
ης

 Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους  2020. 

 

6. Αποδοχή Δωρεάς ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Τράπεζα Εurobank. 

 

7. Αποδοχή Δωρεάς σε τρόφιμα από το «ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και την εταιρεία «ΠΙΝΔΟΣ» για την 

ενίσχυση του κοινωνικού  παντοπωλείου  του Δήμου μας. 

 

 

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                                          

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 


