Χολαργός

24-12-2020

Αριθ. Πρωτ. 22971
49η 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 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
9.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 1: Διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού για την ΄΄Φύλαξη
και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών΄΄ - Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη
σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. 2020195 μελέτης της Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου Νομού Αττικής και Δήμων της Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο τις:
«Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων
στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής».
ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση συμβάσεων (4) υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
έως 28/02/2021, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ
256/τΑ΄/23.12.2020).
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή οφειλομένων ποσών από μισθώματα ακινήτων σε
επαγγελματικές μισθώσεις όπου επλήγησαν λόγω κορωνοϊού COVID – 19.
ΘΕΜΑ 7ο : Αποδοχή δωρεάς της Β3 Νομαρχιακής ΟΝΝΕΔ για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Επικοινωνίας

