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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ –ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & 

Επαύλεως), σε τακτική συνεδρίαση του σώματος την  21 
η
 Οκτωβρίου 2020,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  18:00,  η οποία 

θα διεξαχθεί με  τηλεδιάσκεψη,  μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr , για την  λήψη απόφασης σχετικά με τα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του  άρθρου 67 παρ. 4 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 74 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,  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του 

άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] 

και 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»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου ( άρθρου 10, Ν. 3584/2007). 

2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2020. 

3. Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2020. 

4. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2020. 

5. Έγκριση συσχέτισης Παγίων με επιχορηγούμενες επενδύσεις. 

6. Λήψη κανονιστικής απόφασης για  τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστων  χώρων, του 

Δήμου Χαϊδαρίου. 

 

7. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό  τελών  καθαριότητος και φωτισμού, Έτους 2021. 

8. Λήψη  κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Έτους 2021. 

9. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, Έτους 2021. 

10. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων    

χώρων, Έτους 2021.  



11. Λήψη  κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το υπαίθριο εμπόριο, Έτους 2021. 

12. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά μονάδα 

αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, 

άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) άρθρα  3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας 

περιβάλλοντος του Δήμου μας, Έτους 2021.  

13. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή 

ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα  3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και 

Προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου μας, Έτους 2021. 

14. Λήψη κανονιστικής απόφασης καθορισμού ανταποδοτικού  τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.  

15. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία των περιπτέρων του  Δήμου Χαϊδαρίου.  

16. Λήψη απόφασης περί Ίδρυσης και Λειτουργίας ΚΔΑΠ -ΜΕΑ με την ονομασία «Έρεισμα». 

17. Λήψη απόφασης περί Κανονισμού Λειτουργίας  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Χαϊδαρίου «ΕΡΕΙΣΜΑ». 

18. Έγκριση συνεργασίας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) «Κέντρο φ» με αντικείμενο την παροχή 

ψυχολογικής στήριξης ατόμων άνω των 62 ετών.» 

19. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

20. Συμπλήρωση της με αρ. 125/17 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα την «Αντιδρόμηση των οδών Φλούτζη (στο τμήμα της από 

την οδό Ρίμινι έως την οδό Πρεβέζης), Πρεβέζης και παράδρομου Ηρακλέους  στην περιοχή της Αγ. Γρηγορούσας 

Χαϊδαρίου» ως προς την πρόσθετη «Τροποποίηση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης 

στους κόμβους Ηρακλέους – Ρίμινι – Φλούτζη και Ηρακλέους – Πλουτάρχου του Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 

42/2020 Απ. Ε.Π.Ζ.). 

21. Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» επί  της οδού Αθ. Διάκου, στη διασταύρωσή 

της με την οδό Αγ. Παρασκευής  

22. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων[(καζουαρίνες) οδός Δρομοκαϊτη 13, Χαϊδάρι]. 

23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου [ (Πεύκης) οδός Κωστή Παλαμά 19β, (πάροδος Κώστα Ουράνη)] 

24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου [(Κουκουναριά) οδών Υδροχόου και Ρέας 13, στην περιοχή Αφαίας] 

25. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου [ (Πεύκης) οδός Θερμοπυλών 2, Χαϊδάρι )] 

26. Λήψη απόφασης για τη μείωση του μισθώματος του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου 

(ποσοστού 40% για το μήνα Οκτώβριο 2020) σύμφωνα με την Υπουργική  Απόφαση Α. 1225/2020 - ΦΕΚ 

Β΄4469/9-10-2020. 

 

 

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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