ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ

Π. Υάληρο, 26/10/2020
αρ. πρωτ. : 20617

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού υμβουλίου:
Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΥΕΚ 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:
9ΛΠΦ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) του Τπουργείου Εσωτερικών «ύγκληση 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», τις διατάξεις του
άρθρου 74 του N. 4555/2018 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 13η Σακτική υνεδρίαση έτους
2020 που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
έναρξης 19:30, με τα κατωτέρω θέματα :
ΕΙΗΗΓΗ ΘΕΜΑΣΩΝ HMEΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1ο Θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το β’ τρίμηνο
έτους 2020.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την «Ενεργοποίηση 5 τόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε κάθε
Δήμο μέλος του Δικτύου SDG 17 GREECE στον Πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμων τόχων
2020».
ΕΙΗΗΓΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
3ο Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΥΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2019».
4ο Θέμα: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΣΜΝΕ του έργου: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 2018».
5ο Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΝΔΕΕΩΝ ΜΕ
ΣΟ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Ε ΔΙΑΥΟΡΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 2020», προυπ/σμού
74.400,00€ συμπ/νου ΥΠΑ.
6ο Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΣΝΜΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΥΑΛΣΟΣΑΠΗΣΩΝ 2019».
7ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΝΣΗΡΗΗ &
ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 2018, κατά δύο μήνες.

8ο Θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΝΔΕΕΩΝ ΜΕ
ΣΟ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Ε ΔΙΑΥΟΡΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 2017».
9ο Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΑΛΣΟΣΑΠΗΣΩΝ
2020», προυπ/σμού 399.980,00€ συμπ/νου ΥΠΑ.
10ο Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΣΜΝΕ του έργου «ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΩΡΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ
ΦΟΛΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ».
11ο Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΟΛΙΚΩΝ
ΚΣΙΡΙΩΝ 2020», προυπ/σμού 330.000,00 συμπ/νου ΥΠΑ.
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης α) για την βεβαίωση αδυναμίας καθαρισμού από την υπηρεσία
των βυθιζόμενων κάδων του Δήμου λόγω έλλειψης κατάλληλου μηχ/κου εξοπλισμού και β)
για την έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αυτών με ειδικό
συνεργείο τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο.
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατάργηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της
οδού Σρίτωνος 143, η οποία είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 40/2013 ΑΔ., μετά τη με
αρ.πρωτ. 18098/24.09.2020 αίτηση της δικαιούχου.
14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 164/2019 απόφασης Δημοτικού
υμβουλίου που αφορά έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ενδυμίωνος 42, ως
προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
ΕΙΗΗΓΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης Κ.Α. του κληροδοτήματος «Παύλου
Αθανασιάδη» (ακίνητο ταδίου & Ομήρου).
ΕΙΗΗΓΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΔΩΝ
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη μη πραγματοποίηση της εμποροπανήγυρης στις 07 & 08
Νοεμβρίου 2020 εορτής των Σαξιαρχών, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την
εξάπλωση του covid-19.
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη δεκάμηνη παράταση της μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων,
με μισθώτρια την εταιρεία “SMART POSTER A.E.”, για την τοποθέτηση στεγάστρων με
διαφημιστικά πλαίσια, στις στάσεις αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών.
18ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται επί
της συμβολής των οδών Αφροδίτης αρ.46 και Αγίου Αλεξάνδρου, με μισθωτή τον ΠΑΠΑΛΗ
ΔΙΟΓΕΝΗ και δικαιούχο το Δήμο Π. Υαλήρου.
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη μείωση του μισθώματος που καταβάλλεται για τη μίσθωση
του καταστήματος Ανθοπωλείου, έμπροσθεν του Δημοτικού Κοιμητηρίου για τους μήνες
επτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

ΕΙΗΗΓΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ Ε.Δ..Ν.Α. και Δήμου Παλαιού Υαλήρου για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης
απορριμμάτων στο ΜΑ χιστού.
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης Δ.. για έγκριση εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του
αστικού ιστού 2 «έξυπνων» οικίσκων και 16 «έξυπνων» νησίδων διακριτής συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ
ΥΑΛΗΡΟΤ».

ημείωση : Για να συνδεθείτε στη συνεδρίαση θα σας σταλεί ο σύνδεσμος από την εταιρεία
no Noise μία ώρα πριν την τηλεδιάσκεψη.

