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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) 

 
 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), την  20η  Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:30  για 

τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: 

 
1ο Θέμα: Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το β’ τρίμηνο έτους 
2020, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
2ο Θέμα: Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη διαδικασία προμήθειας Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων 
παραγωγικής διαδικασίας 2020, σε βάρος των ΚΑ 20-6671.015. 
 
3ο Θέμα: Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη διαδικασία προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για τη 
συντήρηση λοιπών οχημάτων και δίτροχων στα πλαίσια  της ΑΠ. Υπ. Πρ.3373/390/1975, 2020, σε βάρος των ΚΑ 20-
6671.014. 
 
4ο Θέμα: Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το 
έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2020». 
 

5ο Θέμα: Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού : «Επέκταση – αναβάθμιση δομών στις 
οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (κωδ.ΟΠΣ 5035513 Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020’’)» , (ομάδα 2), προυπολογισμού μελέτης 99.990,20€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
6ο Θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης του  ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 
ΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ», προυπ/σμού μελέτης 200.000€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
7ο Θέμα: ΄Εγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την διενέργεια της προμήθειας οδικού εξοπλισμού 
ασφάλειας ποσού 31.999,44€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ . 
 
8ο Θέμα: Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την διενέργεια της προμήθειας : Λοιπές παροχές σε 
είδος (γάντια , μάσκες, άρβυλα, γιλέκα,γαλότσες, γυαλιά κ.λ.π.)2020. 
 

9ο Θέμα: Έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια γάλακτος 2020-2022 προυπολογισμού 
μελέτης 188.227,26€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
 
10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αρ. 250/2020 ΑΟΕ που αφορά στη  διαδικασία 
επαναπροκήρυξης για την προμήθεια: «Επέκταση-αναβάθμιση δομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες 
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του Δήμου  (κωδ. ΟΠΣ 5035513 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020"», για τις ομάδες στις οποίες δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά (ομάδες 1 και 3). 
 
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί της διαδικασίας για την προμήθεια : «Επέκταση-αναβάθμιση δομών στις 
οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου  (κωδ. ΟΠΣ 5035513 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-
2020"», για τις ομάδες στις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (ομάδες 1 και 3). 
 
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έκδοση παράβολου κάρτας 
ταχογράφου και ΠΕΙ οδηγών ποσού 605,00€ (Λεοντίτσης). 
 
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του αρ. 32 του ν. 
4412/2016(Α’ 147) σύμφωνα με την  παρ. 3 εδ. α’ και β’ του αρ. 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΑΚ Α’ 55) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  για την: Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού για την 
αντιμετώπιση του COVID-19, έγκριση τεχν. Προδ. και δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη 
μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 
 

14ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
 

15ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020». 
 
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 400.000,00€ στα πλαίσια του 
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με 
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». 
 
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού: Προμήθεια λοιπού μηχ/κου 
εξοπλισμού και Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με την με αρ . 
αποφ.1263/2020 ΑΕΠΠ 2ου κλιμακίου. 
 
18ο Θέμα: Λήψη απόφασης για  1. την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 19.220,00€ συμπ. ΦΠΑ, και  2. 
έγκριση κάλυψης με  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της οικονομικής διαφοράς ύψους 5.580,00€ συμπ. ΦΠΑ για την εκτέλεση 
του έργου, στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»  με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 
την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» 
 
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης για υποστήριξη της κατηγορίας κατά των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων – 
εκπροσώπων των εταιριών «HELLAS POWER» και «ENERGA POWER TRADING A.E.»/ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε.  ενώπιον 
Αρείου Πάγου (Ποινικό Τμήμα) και ορισμός δικηγόρου. 
 
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 1.765,74€ που 
αφορούν ΤΕΛΟΣ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΩΝ στην εταιρεία Λ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. 
 

21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 250,00€ για εγγύηση στη ΔΕΗ 
για νέα σύμβαση για το  ακίνητο Σολωμού 19. 
 
22ο Θέμα: έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού-Οικονομικού 
αντίστοιχα, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α') . 
 
23ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης δεκαπέντε (15) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-
στριες σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) 
μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α') . 
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