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Χαϊδάρι, 27/10/2020
Α.Π. οικ.: 19979
ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε το
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

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
7ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην δια περιφοράς (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 29η
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, 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: 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 (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. Έγκριση Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση, Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου για τα έτη 2020-2021».

2. «Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών στα πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για
την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την εκπόνηση
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» - Προσωρινή Ανακήρυξη Αναδόχων».
3. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Χαϊδαρίου, με αντικείμενο τη χρήση του
ΣΜΑ Σχιστού, με ισχύ 3 (τρία) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

4. Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής,
προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020.

5. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για τις ανάγκες προμήθειας
ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων του Δήμου.

6. Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον
Ιστορικό Πύργο «Παλατάκι» για την επανάχρησή τους», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ
ΕΣΠΑ: 4319/2020 (Αρ. Πρωτ. 5294/2020), στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του
περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ.), έγκριση μελέτης του έργου.

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των
συγκεκριμένων θεµάτων για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

