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Χαϊδάρι, 26/11/2020
Α.Π. οικ.: 21980
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
24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην δια περιφοράς (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την
30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 13:00, 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 (11:00 – 13:00) 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. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ βαθμού.
2. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2020.

3. Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων για τον έλεγχο των
δικαιολογητικών και την ανάδειξη ανάδοχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».
4. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής ύλης – Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & Μελανιών
για τα έτη 2021-2022».
5. Μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 132/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξη νέου Πρακτικού
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Συντήρηση, Επισκευή και
συναφών προμηθειών για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για τα έτη 2020-2021»,
μόνον για τις ομάδες: 3 (Προμήθεια ελαστικών) και 4 (Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Ελαστικών), κατόπιν
της υπ΄αριθμ. 1444/2020 Απόφασης του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
6. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον κ. ΚΥΝΗΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές
ζημιές σε ΙΧΕ αυτοκίνητο λόγω πτώσης κλάδου δέντρου.
7. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον κ. ΓΚΑΝΤΖΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές
ζημιές σε ΙΧΕ αυτοκίνητο λόγω πτώσης κλάδου δέντρου.
8. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς εν επιδικία με τον κ. Στέφανο – Ιωάννη Αδαμαντίδη, περί καταβολής
αποζημίωσης για ζημία και ηθική βλάβη λόγω ατυχήματος με μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του συνεπεία πτώσης σε
λακκούβα επί του οδοστρώματος.
9. Αποδοχή δωρεάς οχήματος για τις ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας.
10. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον Δικαστηρίων.
11. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού (χορηγία) από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας cosmote, για το
Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Χαϊδαρίου.
12. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών.
13. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας αναχρηματοδότησης των συναφθέντων δανειακών υποχρεώσεων του
Δήμου Χαϊδαρίου.
14. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, λόγω διεύρυνσης των
αρμοδιοτήτων της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002681, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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