ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Χολαργός

16-10-2020

Αριθ. Πρωτ. 18279
39η Συνεδρίαση
ΠΡΟΣ : Τακτικά Μέλη Οικ.
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
κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.
Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1), την 21η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και
Δήμου Παπάγου Χολαργού για την προμήθεια «Λυόμενου στεγάστρου στα ανοικτά
γήπεδα μπάσκετ του λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 2ο: Σύνταξη σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020.
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας ως τεσσάρων (4) μηνών, ειδικότητας ΥΕ εργατών
καθαριότητας, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου
39 του ν. 4722/2020.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη, βάσει τιμής προσφορά, για το έργο «Αισθητική και
λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου –
Χολαργού για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια
με τίτλο: «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου πρωτοκόλλου
κανονισμού νέων μονάδων εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική
Αναβάθμιση οδού Βουτσινά».
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικ. Έτους 2021.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση στοχοθεσίας προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικ. Έτους 2021.
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ένδικου μέσου και ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της υπ. αριθ. 14103/2020
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός και παράσταση δικηγόρου στην εκδίκαση της έφεσης της κ.
Πηγής Καββούρη κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων
(πρώην ΣΑΤΑ).
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών
του έργου «Εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για τη στέγαση
νηπιαγωγείου».
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της ΄Δ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 του
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Επικοινωνίας

