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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 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού 2: Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης
προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο
«Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας), για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες
συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, υποδομών και
εγκαταστάσεων του Δήμου και σύνταξη ΣΔΑΕΚ» συνολικού προϋπολογισμού
41.912,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των όρων διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2020177 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
ΘΕΜΑ 3ο: Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία
με τίτλο «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» συνολικού
προϋπολογισμού 39.901,96€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση των
όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2020157 μελέτης της
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολής αιτήματος
χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο “Ωρίμανση μελετών έργων Δήμου Παπάγου-

Χολαργού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ”.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού και του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
(Δ.Ο.Π.Α.Π.) για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Ορισμός εκπροσώπων
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Έτους 2021 με την «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΕ» για την Συμμετοχή του Δήμου στο Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα
Απορριμματοφόρων Δήμων.
ΘΕΜΑ 7ο: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού .
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προστίμων από την εκκαθάριση της
ΔΕΑΠ στην Εφορία Χολαργού.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς “rapid test covid 19” για τις ευάλωτες ομάδες του
Δήμου.
ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς σε τρόφιμα από το «ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωροεπιταγών από το super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.
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