Χολαργός 12-3-2021
Αριθ. Πρωτ. 4757
10η 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 17η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00
π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4901/12-3-2020 σύμβασης
(ΑΔΜ: 20SYMV006420454) για την υπηρεσία “Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού” με αύξηση του συμβατικού
ποσού και παράταση της χρονικής διάρκειας.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης και
την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, Δ.Ο.Π.Α.Π. και Σχολικών
Επιτροπών Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή ανανεώσεων καρτών ψηφιακού ταχογράφου.
ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή
της ΕΥΔΑΠ για την Μακεδονίας 100 Παπάγου.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης με τίτλο: Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού
Κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με τη δημιουργία γηπέδων padel,
προϋπολογισμού 94.302,00 ευρώ.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Μελέτης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού
χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού,
προϋπολογισμού 1.199.886,00 ευρώ.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση 4ου ΑΠΕ (αρχικής και 1ης ΣΣ) του έργου: Συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 9ο : Απολογισμός δωρεών σε τρόφιμα, είδη και φάρμακα ΄Β εξαμήνου για το
έτος 2020 Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρμακείου.
ΘΕΜΑ 10ο : Εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις
οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του
Δ.Ο.Κ.ΜΕ. Π.Α. για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

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

