ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ

Παλαιό Υάληρο, 21/09/2020

Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο

 Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο

Π . Υ Α Λ Η Ρ Ο Τ

12η Σακτική υνεδρίαση 17 επτεμβρίου 2020
Ημέρα Πέμπτη & Ώρα 19:00
Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 17206 / 11.09.2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων :
08.09.2019, 26.09.2019, 30.10.2019, 27.11.2019, 17.12.2019 (3 συνεδριάσεις) ,29.01.2020 , 24.02.2020 (2
συνεδριάσεις).
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Έγκριση 3ης τροποποίησης του
Σεχνικού Προγράμματος του
Δήμου Π. Υαλήρου οικ. έτους
2020.
Έγκριση
4ης
μερικής
αναμόρφωσης του Δήμου Π.
Υαλήρου οικ. έτους 2020
Λήψη απόφασης για την έγκριση
της 1ης τροποποίησης του ΟΠΔ
των
Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικοί
Παιδικοί ταθμοί Π. Υαλήρου»
και «Πολιτιστικό και Αθλητικό
Κέντρο Δήμου Π. Υαλήρου»,
οικονομικού έτους 2020.
Διάθεση
για
χρήση
ενός
απορριμματοφόρου
οχήματος
(ΚΗΤ 5793 SCANIA) του Δήμου
μας στον Δήμο Σριφυλίας ύστερα
με την αρ.πρωτ. 10327/11.08.2020
επιστολή
του
Δημάρχου
Λεβεντάκη
Γεωργίου
λόγω
κήρυξης του Δήμου Σριφυλίας σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
συμμετοχής του Δήμου Παλαιού
Υαλήρου
στο
Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα
“EUROPE
FOR
CITIZENS” και ειδικότερα στο
έργο με τίτλο «GREENET –

Αρ.
Αποφ.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ
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Έγκριση
3ης
τροποποίησης
του
Σεχνικού Προγράμματος του Δήμου Π.
Υαλήρου οικ. έτους 2020.

163

Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης του
Δήμου Π. Υαλήρου οικ. έτους 2020.

164

165

166

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης
τροποποίησης του ΟΠΔ των Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικοί Παιδικοί ταθμοί Π.
Υαλήρου»
και
«Πολιτιστικό
και
Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Υαλήρου»,
οικονομικού έτους 2020.
Διάθεση
για
χρήση
ενός
απορριμματοφόρου οχήματος (ΚΗΤ
5793 SCANIA) του Δήμου μας στον
Δήμο Σριφυλίας ύστερα
με την
αρ.πρωτ. 10327/11.08.2020 επιστολή του
Δημάρχου Λεβεντάκη Γεωργίου λόγω
κήρυξης του Δήμου Σριφυλίας σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας
από την
Περιφέρεια
Πελοποννήσου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση
συμμετοχής του Δήμου Παλαιού
Υαλήρου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
“EUROPE
FOR
CITIZENS”
και
ειδικότερα στο έργο με τίτλο «GREENET
– Growing as European Citizens,

Α/Α

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Growing as European Citizens,
making the Environment a key of
Europe’s
sustainable
development”
(Μεγαλώνοντας
σαν Ευρωπαίοι πολίτες, ορίζουμε
το περιβάλλον ως το «κλειδί» για
τη
βιώσιμη
ανάπτυξη
της
Ευρώπης).
Λήψη απόφασης για την έγκριση
συμμετοχής του Δήμου Παλαιού
Υαλήρου
στο
Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα “HORIZON2020” και
ειδικότερα στο έργο με τίτλο
«Human factors and social,
societal and organizational aspects
for disaster-resilient societies” SHELTERED (Οι ανθρώπινοι
παράγοντες και η κοινωνική και
οργανωτική
διάσταση
της
αντιμετώπισης καταστροφών στην
κοινωνία).
Λήψη απόφασης για τον ορισμό
εκπροσώπων για τη συγκρότηση
επιτροπής καταλληλότητας και
επιλογής χώρου (οικοπέδου μετά
κτιρίου) για τη μίσθωση ακινήτου
προς
στέγαση
του
7ου
Νηπιαγωγείου Παλαιού Υαλήρου.
Λήψη
απόφασης
για
την
απόσυρση – Εκποίηση δίτροχου
μάρκας SUZUKI, με αρ.κυκλοφ.
ΖΜΕ430 του Δήμου μας.
Λήψη
απόφασης
για
την
κατάργηση 1 θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ επί της οδού Αριστείδου 8
Α , η οποία είχε παραχωρηθεί με
την με αρ. 130/2017 ΑΔ , λόγω
θανάτου του δικαιούχου.
Λήψη
απόφασης
για
την
κατάργηση 1 θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ επί της οδού Αρτέμιδος
119, η οποία είχε παραχωρηθεί με
την με αρ. 234/2012 ΑΔ , λόγω
θανάτου του δικαιούχου σύμφωνα
με το με αρ. 594449 ηλεκτρονικό
αίτημα.
Λήψη
απόφασης
για
την
κατάργηση 1 θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ επί της οδού Πικροδάφνης
17, η οποία είχε παραχωρηθεί με

Αρ.
Αποφ.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ

making the Environment a key of
Europe’s sustainable development”
(Μεγαλώνοντας σαν Ευρωπαίοι πολίτες,
ορίζουμε το περιβάλλον ως το «κλειδί»
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης).

167

168

169

170

171

172

Λήψη απόφασης για την έγκριση
συμμετοχής του Δήμου Παλαιού
Υαλήρου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
“HORIZON2020” και ειδικότερα στο
έργο με τίτλο «Human factors and
social, societal and organizational
aspects for disaster-resilient societies” SHELTERED
(Οι
ανθρώπινοι
παράγοντες και η κοινωνική και
οργανωτική
διάσταση
της
αντιμετώπισης
καταστροφών
στην
κοινωνία).
Λήψη απόφασης για τον ορισμό
εκπροσώπων για τη συγκρότηση
επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής
χώρου (οικοπέδου μετά κτιρίου) για τη
μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 7ου
Νηπιαγωγείου Παλαιού Υαλήρου.
Λήψη απόφασης για την απόσυρση –
Εκποίηση δίτροχου μάρκας SUZUKI, με
αρ.κυκλοφ. ΖΜΕ430 του Δήμου μας.
Λήψη απόφασης για την κατάργηση 1
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού
Αριστείδου 8 Α , η οποία είχε
παραχωρηθεί με την με αρ. 130/2017
ΑΔ , λόγω θανάτου του δικαιούχου.
Λήψη απόφασης για την κατάργηση 1
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού
Αρτέμιδος
119,
η
οποία
είχε
παραχωρηθεί με την με αρ. 234/2012
ΑΔ , λόγω θανάτου του δικαιούχου
σύμφωνα με το με αρ. 594449
ηλεκτρονικό αίτημα.
Λήψη απόφασης για την κατάργηση 1
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού
Πικροδάφνης 17, η οποία είχε
παραχωρηθεί με την με αρ. 426/2014

Α/Α

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

την με αρ. 426/2014 ΑΔ , λόγω
θανάτου της δικαιούχου.
Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας
(1) θέσης στάθμευσης για το
αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας
ΤΝΗ 7111
επί της οδού
ΣΡΙΣΨΝΟ 101-103 , μετά την με
αρ.
πρωτ.
10.213/15-6-2020
αίτηση.
Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας
(1) θέσης στάθμευσης για το
αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας
ΙΡΕ 1015 επί της οδού ΙΥΙΣΟΤ 2,
μετά την με αρ. πρωτ. 8.511/21-52020 αίτηση.
Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας
(1) θέσης στάθμευσης για το
αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας
ΙΖΜ
4162
επί
της
οδού
ΦΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ 85, μετά την με
αρ.
πρωτ.
24.062/16-12-2019
αίτηση.
Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας
(1) θέσης στάθμευσης για το
αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας
ΙΗΜ
6005
επί
της
οδού
ΠΑΝΔΡΟΟΤ 24, μετά την με αρ.
πρωτ. 12.649/13-07-2020 αίτηση.
Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας
(1) θέσης στάθμευσης για το
αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας
ΤΗΤ 1736
επί της οδού
ΝΑΙΆΔΨΝ 12, μετά την με αρ.
πρωτ. 12.594/13-07-2020 αίτηση.
Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας
(1) θέσης στάθμευσης για το
αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας
ΙΟΦ 7678 επί της οδού ΠΡΨΣΕΨ
68 , μετά την με αρ. πρωτ.
11.927/06-07-2020 αίτηση.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
τοποθέτησης εικονοστασίου στην
οδό Ζησιμοπούλου 69, μετά τη με
αρ. πρωτ. 12263/9.07.2020 αίτηση.
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου :
ΕΠΙΚΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΦΑΡΨΝ
ΕΤΡΙΚΟΜΕΝΨΝ
ΕΝΣΟ
ΦΟΛΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ.
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου
ΠΚΣΜΝΕ
του
έργου:

Αρ.
Αποφ.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ

ΑΔ , λόγω θανάτου της δικαιούχου.
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174

175

176

177

178

179

180

181

Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΤΝΗ 7111 επί της οδού
ΣΡΙΣΨΝΟ 101-103 , μετά την με αρ.
πρωτ. 10.213/15-6-2020 αίτηση.

Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΙΡΕ 1015 επί της οδού
ΙΥΙΣΟΤ 2, μετά την με αρ. πρωτ.
8.511/21-5-2020 αίτηση.
Μη παραχώρηση μιας (1) θέσης
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΙΖΜ 4162 επί της οδού
ΦΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ 85, μετά την με αρ.
πρωτ. 24.062/16-12-2019 αίτηση.

Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΙΗΜ 6005 επί της οδού
ΠΑΝΔΡΟΟΤ 24, μετά την με αρ. πρωτ.
12.649/13-07-2020 αίτηση.
Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΤΗΤ 1736 επί της οδού
ΝΑΙΆΔΨΝ 12, μετά την με αρ. πρωτ.
12.594/13-07-2020 αίτηση.
Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΙΟΦ 7678 επί της οδού
ΠΡΨΣΕΨ 68 , μετά την με αρ. πρωτ.
11.927/06-07-2020 αίτηση.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
τοποθέτησης εικονοστασίου στην οδό
Ζησιμοπούλου 69, μετά τη με αρ. πρωτ.
12263/9.07.2020 αίτηση.
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου :
ΕΠΙΚΕΤΗ
ΠΑΙΔΙΚΨΝ
ΦΑΡΨΝ
ΕΤΡΙΚΟΜΕΝΨΝ ΕΝΣΟ ΦΟΛΙΚΨΝ
ΦΨΡΨΝ.
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου
ΠΚΣΜΝΕ
του
έργου:

Α/Α

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ
ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ
ΣΟΤ
ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ 4ΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ, 5ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΑΙ 11ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΑΙ
4ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ
ΥΑΛΗΡΟΤ.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο :
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
4
ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΨΝ
ΑΙΘΟΤΨΝ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΟΝ ΑΤΛΕΙΟ ΦΨΡΟ ΣΟΤ 2ΟΤ 7ΟΤ ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ
6ΟΤ
ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟΤ
Π.
ΥΑΛΗΡΟΤ.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο :
ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΒΑΕΨΝ ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΙΘΟΤΨΝ
ΚΑΙ
ΤΝΟΔΕ
ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ.
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:
ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΦΑΡΑ
ΠΑΡΚΟΤ ΥΛΟΙΒΟΤ.
Λήψη
απόφασης
για
τη
συγκρότηση
επιτροπής
προσωρινής
και
οριστικής
παραλαβής
του
έργου
"ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΗΜΑΡΦΕΙΟΤ &
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 2017",
με αρ. μελέτης 122 / 2017,
σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 170 και 172 του ν.
4412/16.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή
μη
τροποποίησης
απότμησης
πεζοδρομίου/εισόδου-εξόδου επί
της οδού Αμφιθέας και περί
έγκρισης
ή
μη
απότμησης
πεζοδρομίου
επί
της
οδού
Νέστορος.
Έγκριση
2ης
μερικής
αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020 κληροδοτήματος
«Υερράχ χας Παν.Ζουκίου».
Έγκριση
2ης
μερικής
αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020 κληροδοτήματος
«Παύλου Γ. Αθανασιάδη».

Αρ.
Αποφ.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ
ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ
ΣΟΤ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ 4ΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ, 5ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΑΙ
11ΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΑΙ
4ΟΤ
ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ.
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Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο :
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
4
ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΨΝ
ΑΙΘΟΤΨΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΟΝ
ΑΤΛΕΙΟ ΦΨΡΟ ΣΟΤ 2ΟΤ - 7ΟΤ
ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ
6ΟΤ
ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟΤ Π. ΥΑΛΗΡΟΤ.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο :
ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΒΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΙΘΟΤΨΝ
ΚΑΙ
ΤΝΟΔΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ.
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:
ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΦΑΡΑ
ΠΑΡΚΟΤ
ΥΛΟΙΒΟΤ.
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση
επιτροπής προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου "ΤΝΣΗΡΗΗ
ΔΗΜΑΡΦΕΙΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ
ΚΕΝΣΡΟΤ 2017", με αρ. μελέτης 122 /
2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 170 και 172 του ν. 4412/16.

Λήψη απόφασης έγκριση τροποποίησης
απότμησης
πεζοδρομίου/εισόδουεξόδου επί της οδού Αμφιθέας και περί
έγκρισης ή μη απότμησης πεζοδρομίου
επί της οδού Νέστορος.

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
κληροδοτήματος
«Υερράχ
χας
Παν.Ζουκίου».
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
κληροδοτήματος
«Παύλου
Γ.
Αθανασιάδη».

Α/Α

28.

29.

30.

31.

32.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Λήψη απόφασης για τον ορισμό
διαχειριστή έργου, υπηρεσίας
εκτέλεσης
του
έργου
και
υπευθύνου
λογαριασμού
του
έργου της ΑΕ (υλλογικές
Αποφάσεις Έργων) 047 με Κωδικό
έργου 2018Ε04700041 και τίτλο
«ΠΡΟΨΡΙΝΕ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΣΕΓΑΗ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΠΕΙΓΟΤΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΗ
ΔΙΦΡΟΝΗ
ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΟΤ
4ου
ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟΤ
ΠΑΛΑΙΟΤ
ΥΑΛΗΡΟΤ
(ΤΣΕΓΑΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΟ 6ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ)»
του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ 2019) και την
πληρωμή
δαπανών
μέσω
ηλεκτρονικών
εντολών
στην
Σράπεζα της Ελλάδος.
Σροποποίηση της με αρ. 10/2019
Α.Δ.. στο μέρος που αφορά στον
ορισμό υπαλλήλου ως υπεύθυνου
λογαριασμού
έργου
Προγράμματος
Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) «Καθαρισμός
και
συντήρηση
φρεατίων
υδροσυλλογής
του
δικτύου
ομβρίων υδάτων που βρίσκεται
στα όρια περιοχής ευθύνης της
ΕΤΔΑΠ Α.Ε.».
Σροποποίηση της με αρ. 30/2019
Α.Δ.. στο μέρος που αφορά στην
εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης
Σαμειακής Τπηρεσίας για την
κίνηση λογαριασμού Σαμειακής
Διαχείρισης στην Σράπεζα της
Ελλάδος.
Σροποποίηση της με αρ. 372/2019
Α.Δ..
περί εξουσιοδότησης
υπαλλήλων για την εκπροσώπηση
και την κίνηση του τραπεζικού
λογαριασμού
του
κληροδοτήματος
Ειρήνη
Δασκαλοπούλου, στην τράπεζα
Eurobank.
Σροποποίηση της με αρ. 278/2019
Α.Δ..
περί εξουσιοδότησης

Αρ.
Αποφ.
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ

Λήψη απόφασης για τον ορισμό
διαχειριστή έργου, υπηρεσίας εκτέλεσης
του έργου και υπευθύνου λογαριασμού
του έργου της ΑΕ (υλλογικές
Αποφάσεις Έργων) 047 με Κωδικό έργου
2018Ε04700041
και
τίτλο
«ΠΡΟΨΡΙΝΕ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΣΕΓΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ
ΕΠΕΙΓΟΤΨΝ
ΑΝΑΓΚΨΝ
ΣΗ
ΔΙΦΡΟΝΗ
ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΟΤ
4ου
ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟΤ
ΠΑΛΑΙΟΤ
ΥΑΛΗΡΟΤ (ΤΣΕΓΑΜΕΝΟ ΜΕ ΣΟ
6ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤ
ΠΑΛΑΙΟΤ
ΥΑΛΗΡΟΤ)»
του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ 2019) και την πληρωμή δαπανών
μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην
Σράπεζα της Ελλάδος.

Σροποποίηση της με αρ. 10/2019 Α.Δ..
στο μέρος που αφορά στον ορισμό
υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού
έργου
Προγράμματος
Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) «Καθαρισμός και
συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του
δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται
στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΤΔΑΠ
Α.Ε.».

Σροποποίηση της με αρ. 30/2019 Α.Δ..
στο
μέρος
που
αφορά
στην
εξουσιοδότηση
της
Προϊσταμένης
Σαμειακής Τπηρεσίας για την κίνηση
λογαριασμού Σαμειακής Διαχείρισης
στην Σράπεζα της Ελλάδος.
Σροποποίηση της με αρ. 372/2019
Α.Δ.. περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων
για την εκπροσώπηση και την κίνηση
του τραπεζικού λογαριασμού του
κληροδοτήματος
Ειρήνη
Δασκαλοπούλου,
στην
τράπεζα
Eurobank.
Σροποποίηση της με αρ. 278/2019
Α.Δ.. περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων

Α/Α

33.

34.

35.

36.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

υπαλλήλων για την εκπροσώπηση
και την κίνηση των τραπεζικών
λογαριασμών του δήμου, των
ΝΠΔΔ και των κληροδοτημάτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.
65 του Ν. 3852/2010.
Σροποποίηση της με αρ. 125/2020
Α.Δ.. για τον ορισμό διαχειριστή
έργου, υπηρεσίας εκτέλεσης του
έργου
και
υπευθύνου
λογαριασμού του έργου της ΑΕ
(υλλογικές Αποφάσεις Έργων)
047 με ενάριθμο 2020Ε04700031
και
τίτλο
«ΠΡΟΨΡΙΝΕ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΣΕΓΑΗ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΠΕΙΓΟΤΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΗ
ΔΙΦΡΟΝΗ
ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ ΣΟ 2ο –
7ο ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ 6ο
ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟ Π. ΥΑΛΗΡΟΤ
ΒΑΕΙ ΣΟΤ ΑΡ. 220 ΣΟΤ Ν.
4610/2019 (ΥΕΚ 70Α)» του
Προγράμματος
Δημοσίων
Επενδύσεων και την πληρωμή
δαπανών μέσω ηλεκτρονικών
εντολών στην Σράπεζα της
Ελλάδος.
Σροποποίηση της με αρ. 142/2020
Α.Δ.. που αφορά στον Ορισμό
υπεύθυνου λογαριασμού για το
έργο «Επέκταση- αναβάθμιση
δομών στις οποίες παρέχονται
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
Π.
Υαλήρου»,
που
χρηματοδοτείται
από
τον
Προϋπολογισμό
Δημόσιων
Επενδύσεων της ΑΕΠ 085/1.
Λήψη
απόφασης
για
την
απευθείας ανάθεση εκτέλεσης
εργασιών αποκατάστασης φθορών
από υγρασία σε τοίχους του
διαμερίσματος επί της οδού
Ομήρου
αρ.
54,
του
κληροδοτήματος
«Π.
Αθανασιάδη», που διαχειρίζεται ο
Δήμος Π. Υαλήρου.
Λήψη απόφασης για τον ορισμό
ενός/μίας εκπροσώπου του Δήμου

Αρ.
Αποφ.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ

για την εκπροσώπηση και την κίνηση
των τραπεζικών λογαριασμών του
δήμου,
των
ΝΠΔΔ
και
των
κληροδοτημάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 65 του Ν. 3852/2010.
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Σροποποίηση της με αρ. 125/2020
Α.Δ.. για τον ορισμό διαχειριστή
έργου, υπηρεσίας εκτέλεσης του έργου
και υπευθύνου λογαριασμού του έργου
της ΑΕ (υλλογικές Αποφάσεις Έργων)
047 με ενάριθμο 2020Ε04700031 και
τίτλο
«ΠΡΟΨΡΙΝΕ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΕΓΑΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΚΑΛΤΧΗ
ΕΠΕΙΓΟΤΨΝ
ΑΝΑΓΚΨΝ
ΣΗ
ΔΙΦΡΟΝΗ
ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ ΣΟ
2ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ 6ο
ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟ Π. ΥΑΛΗΡΟΤ ΒΑΕΙ
ΣΟΤ ΑΡ. 220 ΣΟΤ Ν. 4610/2019 (ΥΕΚ
70Α)» του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και την πληρωμή δαπανών
μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην
Σράπεζα της Ελλάδος.

Σροποποίηση της με αρ. 142/2020
Α.Δ.. που αφορά στον Ορισμό
υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο
«Επέκταση- αναβάθμιση δομών στις
οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες
του
Δήμου
Π. Υαλήρου», που
χρηματοδοτείται
από
τον
Προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων
της ΑΕΠ 085/1.
Λήψη απόφασης για την απευθείας
ανάθεση
εκτέλεσης
εργασιών
αποκατάστασης φθορών από υγρασία σε
τοίχους του διαμερίσματος επί της οδού
Ομήρου αρ. 54, του κληροδοτήματος
«Π. Αθανασιάδη», που διαχειρίζεται ο
Δήμος Π. Υαλήρου.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό
ενός/μίας εκπροσώπου του Δήμου Παλ.

Α/Α

37.

38.

39.

40.

41.

42.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Παλ. Υαλήρου ως ΠΡΟΕΔΡΟΤ
του «Πρωτοβάθμιου υμβουλίου
Επιθεώρησης
«ΦΨΡΨΝ
ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΨΝ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ» καθώς και
ενός/μίας
αναπληρωτή/τριας
του/της για το έτος 2020.
Έγκριση ορισμού α)του 3ου
Γυμνασίου Παλαιού Υαλήρου ως
συμπληρωματικού χώρου τυπικής
εκπαίδευσης, επιπροσθέτως του
3ου Λυκείου Παλαιού Υαλήρου,
και β) υπευθύνων υπαλλήλων του
Δήμου μας για την επικοινωνία
και συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς ΤΠ.ΠΑΙ.Θ. , για την
υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα
Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα
Υάση».
Επικαιροποίηση της απόφασης
ορισμού συντονιστή για το
Πρόγραμμα
«Κέντρα
Δημιουργικής
Απασχόλησης
Παιδιών-ΚΔΑΠ»
κατά
τη
διάρκεια εφαρμογής τους.
Επικαιροποίηση της απόφασης
ορισμού υπευθύνων υπαλλήλων
για το Πρόγραμμα «Κέντρα
Δημιουργικής
Απασχόλησης
Παιδιών-ΚΔΑΠ».
Λήψη απόφασης για την αποδοχή
και την κατανομή Γ΄δόσης οικ.
έτους 2020, ποσού 82.540,00€,για
λειτουργικές
δαπάνες
των
διδακτηρίων Α’/βάθμιας και
Β’/βάθμιας
Εκπαίδευσης
του
Δήμου Παλαιού Υαλήρου.
Λήψη απόφασης που αφορά στην
επέκταση του ωραρίου παροχής
υπηρεσιών,
από
μερικής
απασχόλησης σε πλήρη, επτά (7)
καθ/στριων σχολικών μονάδων,
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Φρόνου.
Λήψη απόφασης για τον ορισμό
ενός εκπροσώπου του Δήμου μας
με τον αναπληρωτή του, ως
μέλους των επιτροπών των
διατάξεων του Π.Δ. 71/2020
(A’166) όπως ισχύει.

Αρ.
Αποφ.

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ

Υαλήρου
ως
ΠΡΟΕΔΡΟΤ
του
«Πρωτοβάθμιου
υμβουλίου
Επιθεώρησης «ΦΨΡΨΝ ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΨΝ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ»
καθώς
και
ενός/μίας αναπληρωτή/τριας του/της
για το έτος 2020.
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Έγκριση ορισμού α)του 3ου Γυμνασίου
Παλαιού
Υαλήρου
ως
συμπληρωματικού
χώρου
τυπικής
εκπαίδευσης, επιπροσθέτως του 3ου
Λυκείου Παλαιού Υαλήρου, και β)
υπευθύνων υπαλλήλων του Δήμου μας
για την επικοινωνία και συνεργασία με
τους αρμόδιους φορείς ΤΠ.ΠΑΙ.Θ. , για
την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Υάση».

Επικαιροποίηση της απόφασης ορισμού
συντονιστή για το Πρόγραμμα «Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης ΠαιδιώνΚΔΑΠ» κατά τη διάρκεια εφαρμογής
τους.
Επικαιροποίηση της απόφασης ορισμού
υπευθύνων
υπαλλήλων
για
το
Πρόγραμμα «Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών-ΚΔΑΠ».
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και
την κατανομή Γ΄δόσης οικ. έτους 2020,
ποσού
82.540,00€,για
λειτουργικές
δαπάνες των διδακτηρίων Α’/βάθμιας
και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παλαιού Υαλήρου.
Λήψη απόφασης που αφορά στην
επέκταση
του
ωραρίου
παροχής
υπηρεσιών, από μερικής απασχόλησης
σε πλήρη, έξι (6) καθ/στριων σχολικών
μονάδων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Φρόνου.
Λήψη απόφασης για τον ορισμό
εκπροσώπου του Δήμου μας με
αναπληρωτή του, ως μέλους
επιτροπών των διατάξεων του
71/2020 (A’166) όπως ισχύει.

ενός
τον
των
Π.Δ.

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Αρ.
Αποφ.

Λήψη
απόφασης
για
την
παραχώρηση χώρου στο κτίριο
43. Έκτ. Διπλαράκου στο ύλλογο Κρητών
Π.
Υαλήρου
για
να
χρησιμοποιηθεί ως έδρα.
Λήψη απόφασης
για την
παραχώρηση
ενός
44. Έκτ.
απορριμματοφόρου στο Δήμο
Μυτιλήνης.

204
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση
χώρου στο κτίριο
Διπλαράκου στο
ύλλογο Κρητών Π. Υαλήρου για να
χρησιμοποιηθεί ως έδρα.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση
ενός απορριμματοφόρου στο Δήμο
Μυτιλήνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΤΟΒΕΡΙΔΗ

