
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Χαϊδάρι,    16/10/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Α.Π. οικ.:   19180 

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 συμμετάσχετε  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 
21ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην δια περιφοράς (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 20η 

Οκτωβρίου  2020,  ημέρα Τρίτη,  με ώρα έναρξης 13:00 και  ώρα λήξης 15:00,  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) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19,  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020), τις  υπ' 

αριθμ. 163/33282/29.05.2020, με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων», την 18318/13.03.2020 με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών 

και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» και την 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  Εγκύκλιους  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

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 (13.00 - 15.00.) 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. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης  7
ης

 Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους  2020. 

 

2. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών αναγκών.  

 



3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό 

δημοτικών τελών για το Έτος 2021. 

 

4. Λήψη απόφασης περί επιπλέον χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Χ. από τον Δήμο για το έτος 2020.(σχετ.: 33/2020 

ΚΕΔΧ) 

 

5. Έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και την ανάδειξη ανάδοχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».  

 

6. Έγκριση Πρακτικού 1
ου

 & 2
ου 

Σταδίου διενέργειας ανοικτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού [ (Ηλεκτρονική 

Αποσφράγιση του φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) &(Αποσφράγιση Οικονομικών 

Προσφορών)]για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΓΡΑΦΙΤΗ & 

ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» 

 

7. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση σύμβασης για την έκτακτη ανάθεση μέσω 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τίτλο «Συντηρήσεις, Επισκευές και συναφείς προμήθειες 

για το σύνολο των οχημάτων του Δήμου». 

 

8. Καθορισμών όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Α
2
 τμημάτων του 6

ου
 

Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Χαϊδαρίου. 

 

9. Έγκριση ένταξης ΚΑΕ στην παγία προκαταβολή, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 

 

10. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α.  Α΄& Β΄βαθμού.  

 

11. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 

(Δημοτικός Κώδικας), λόγω παραγραφής.  

 

12. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 

(Δημοτικός Κώδικας), λόγω  εκ παραδρομής  λανθασμένων χρεώσεων, άλλων υπόχρεων και επί πολλαπλών 

εγγραφών. 

 
13. Έγκριση 1

ου
  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο». 

 

14. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ», στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου. 

 

15.  Αποδοχή απόφασης ένταξης και Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 

της Χώρας». 

 

16. Αποδοχή απόφασης ένταξης και Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης XI «Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες» 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 


