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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    (σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε το 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
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  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 

3ης  ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προς αποφυγήν της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 και των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο και λόγω του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα των  θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, είναι αναγκαία η έκτακτη-δια 

περιφοράς  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 16
η
 Μαρτίου 2020, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 17:30, 

[(σχετική η  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 (άρθρο 10, παρ. 1)]. 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: e-

oikonomiki@haidari.gr) ή τηλεφωνικά για την ψήφο σας.  

 

 

 

1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και εξοπλισμού για την υπηρεσία καθαριότητας , για την αντιμετώπιση 

της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, προσφυγή  στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της 

παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

 

 

 

2. Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προσφυγή  στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του 

ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

 

 

 

 

 

 



 

3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Χαϊδαρίου. 

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                          

                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 


