
         ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ        Παλαιό Φάληρο ,   24.12.2020 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής            Αρ.Πρωτ.:     27755 
Ταχ. Δ/νση  : Τερψιχόρης 51      

ΠΡΟΣ:   
 

Τ.Κ   : 17562      ΤΑΚΤΙΚA  ΜΕΛΗ 
Πληροφορίες  : Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Γ. ΝΤΕΜΙΡΗ    1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ) 
        2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
Τηλέφωνο  : 213.2020.290, 291     3. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
FAX   : 213.2020.291     4. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ 
e-mail   : eleni.labraki@palaiofaliro.gr      5. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ 
    georgia.demiri@palaiofaliro.gr   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.  ΥΠ.ΕΣ. 

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

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 13:30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: 

 
1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας  σύμβασης παροχής υπηρεσιών σχετικά 
με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση και απορρόφηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών 
πόρων». 
 
2ο Θέμα: Λήψη Απόφασης για την απαλλαγή του υπολόγου Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2020 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ/ΤΕ Διοικητικού και του αναπληρωτή υπολόγου ΚΑΠΟΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ/ΔΕ 
Διοικητικού'' 
 
3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων για τον καθαρισμό των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το 
σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 
τεύχος Α'). 
 
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της: Προμήθειας 
αυτοκόλλητου ανακλαστικού αντιολισθητικού υλικού οδικών εφαρμογών. 
 
5ο Θέμα: Λήψη απόφασης  για την έγκριση όρων του ανοικτού  διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων 
αυτ/των - μηχ/των 2020-2022 . 
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6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποιημένων όρων του συνοπτικού  διαγωνισμού 
Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος για την ομάδα 5. 
 
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας», προϋπολογισμού μελέτης 25.806,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020, προϋπολογισμού μελέτης 
48.742.16€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
9ο Θέμα: Λήψη Απόφασης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την εργασία: «Εργασία κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων 2020», πρ/σμού μελέτης 
59.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 
10ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2020». 
 
11ο Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αρ. 321/2020 απόφασης ΟΕ ως προς το ποσό επιχορήγησης στον 
πολιτιστικό σύλλογο «Οικολογική Συνεργασία». 
 
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 
του Ν. 4735/2020. 
 
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 3.000€ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Π.Φαλήρου από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν  Κωνσταντακοπούλου.  
 
14ο Θέμα: Λήψη απόφασης α) για την έγκριση αποδοχής της δωρεάς από την ΚΕΔΕ που αντιστοιχεί 
στον Δήμο μας και  β) γα τον καθορισμό του κριτηρίου κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα. 
 
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019». 
 
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Kατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε 
υφιστάμενα πεζοδρόμια 2020». 
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