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ΤΑΚΤΙΚA ΜΕΛΗ
1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ)
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
3. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
4. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
5. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ
6. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΠΟΓΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
2. ΚΟΡΟΜΗΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
3. ΒΑΤΙΣΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟ
4. ΔΟΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ
5. ΜΠΕΦΟΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(άρθρο 75 του Ν. 3852/2010)
Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)
του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης
του

κορωνοϊού

COVID-19»

και

τη

με

αρ.

πρωτ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο, σας καλούμε να λάβετε μέρος

ΥΠ.ΕΣ.

στην τακτική

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Π.
Φαλήρου οικ. έτους 2020
1ο Θέμα:

Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
2ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση των «Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης,
οικονομικού έτους 2019», του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟ.Α.ΚΕ. Δήμου Π. Φαλήρου».
3ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της: Προμήθειας
καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 20182020.
4ο Θέμα:

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια οδικού
εξοπλισμού ασφάλειας,, προϋπολογισμού μελέτης 25.806,00€ πλέον ΦΠΑ.
5ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό
διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2020».
6ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας:
"Hλεκτρονική σχεδίαση στατικής λύσης αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου «Φλοίσβος»".
7ο Θέμα:

8ο Θέμα:

"Hλεκτρονική
«Φλοίσβος»".

Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας:
σχεδίαση οριστικής αρχιτεκτονικής λύσης αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου

Λήψη απόφασης α) για την έγκριση επιβολής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για κάθε
στεγασμένο ή μη χώρο και β) για τον καθορισμό συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
9ο Θέμα:

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για έκδοση παράβολου κάρτας ταχογράφου και ΠΕΙ
οδηγών ποσού 605,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Παναγιώτη Λεοντίτση.
10ο Θέμα:

11ο Θέμα:
Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ύψους 15.000€, στο όνομα της
υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (σχετ. η με αρ. 36/2020 ΑΔΣ / ΑΔΑ: 6Α7ΛΩΞΕ-ΧΟΨ, για την ανανέωση
χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την επικόλληση γραμματοσήμων.

Λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού-Οικονομικού
αντίστοιχα, για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας προκειμένου αυτές να
προχωρήσουν στην εκκαθάριση δηλώσεων του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.
12ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της αδυναμίας κάλυψης των υπηρεσιών καθαριότητας
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου από το
προσωπικό του δήμου και την ανάθεση των εν θέματι υπηρεσιών σε ιδιώτη.
13ο Θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

