Χολαργός

30-4-2020

Αριθ. Πρωτ. 6779
17η Συνεδρίαση
ΠΡΟΣ : Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής.
Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο
Γενικό Γραμματέα
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,
η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/
11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει την 6η Μαϊου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 , για συζήτηση και λήψη
απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1Ο
ΘΕΜΑ 2ο

ΘΕΜΑ 3ο
ΘΕΜΑ 4ο

ΘΕΜΑ 5ο

ΘΕΜΑ 6ο

ΘΕΜΑ 7ο
ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ περί Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου
για την Προμήθεια δύο (2) Κλειστών Φορτηγών.
: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 64.851,02 €, των όρων διακήρυξης και των όρων και
τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2020071 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
(Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών) του Δήμου.
: Παράταση προθεσμίας έγκρισης μελέτης με τίτλο : «Οριστική Μελέτη με Τεύχη Δημοπράτησης
κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο
189 παρ. 2 του Ν. 4412/2012).
:
4η Παράταση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και
των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου» που αφορά τον
διαγωνισμό με αρ. συστήματος 82498,1 Προμήθεια Καυσίμων και συγκεκριμένα των
ΟΜΑΔΩΝ Γ,Δ,Ε.
: Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση πεζοδρομίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» 2019-2020», Άξονας Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».
: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σάκων
απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 49.810,80 €, των όρων διακήρυξης και των όρων και
τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2020018 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του Δήμου.
: Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού επί των οικονομικών απαιτήσεων του κ. Γ. Αργυρόπουλου.
: Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών, με ειδικότητα ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

:

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

