
ΚΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   07/05/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  

10η  Τακτική Συνεδρίαση 04 Μαΐου  2020 

Ήμερα Παρασκευή  & ώρα  12.00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 7420 / 06.04.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το α’   τρίμηνο 
έτους 2020, προς υποβολή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το α’   τρίμηνο 
έτους 2020, προς υποβολή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
2. 

Έγκριση τεχνικών περιγραφών για 
την προμήθεια Επισκευή εκτάκτων 
βλαβών οχημάτων παραγωγικής 
διαδικασίας 2020. 
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Έγκριση τεχνικών περιγραφών για 
την προμήθεια Επισκευή εκτάκτων 
βλαβών οχημάτων παραγωγικής 
διαδικασίας 2020. 

3. 

Λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση σύμβασης της 
προμήθειας:  Προμήθεια 
γάλακτος  2018-2020 συν. 
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Λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση σύμβασης της 
προμήθειας:  Προμήθεια γάλακτος  
2018-2020 συν. 

4. 

Επικύρωση του διαγωνισμού για 
την  Προμήθεια συνοδευτικού 
εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 
μονάδες αυτοφερόμενου 
εξοπλισμού καθαριότητας 
πεζοδρομίων (Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια χορτοκοπτικού 
μηχ/τος υδραυλικής μετάδοσης 
ισχύος, υψηλής στρεμματικής 
απόδοσης με συλλέκτη 
υπολείμματος ( Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια αυτοκινούμενων 
αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 
compact) με κάδο συγκέντρωσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 
500-650 lit και συνοδευτικό 
εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ 
αυτών ( Φιλόδημος ΙΙ) (Ομάδες 1, 
2). 
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Επικύρωση του διαγωνισμού για 
την  Προμήθεια συνοδευτικού 
εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 
μονάδες αυτοφερόμενου 
εξοπλισμού καθαριότητας 
πεζοδρομίων (Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχ/τος 
υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, 
υψηλής στρεμματικής απόδοσης με 
συλλέκτη υπολείμματος ( Φιλόδημος 
ΙΙ), Προμήθεια αυτοκινούμενων 
αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 
compact) με κάδο συγκέντρωσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 500-
650 lit και συνοδευτικό εξοπλισμό 
αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών ( 
Φιλόδημος ΙΙ) (Ομάδες 1, 2). 

5. 

Ανάκληση των αποφάσεων που 
αφορούν σε Επικύρωση και 
Κατακύρωση του διαγωνισμού για 
την ανάδειξη εργολάβου για το 
έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ». 
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Ανάκληση των αποφάσεων που 
αφορούν σε Επικύρωση και 
Κατακύρωση του διαγωνισμού για 
την ανάδειξη εργολάβου για το έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ». 

6. 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ποσού 2.000€ από την 
Lamda Flisvos Marina S.A. για την 
προμήθεια και διανομή τροφίμων 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ποσού 2.000€ από την 
Lamda Flisvos Marina S.A. για την 
προμήθεια και διανομή τροφίμων 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

και προιόντων βασικής ανάγκης, 
για το κοινωνικό συσσίτιο αστέγων 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

και προιόντων βασικής ανάγκης, για 
το κοινωνικό συσσίτιο αστέγων του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

7. 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς (τσουρεκάκια) από το 
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος 
Χατζηιωάννου, προκειμένου να 
δοθούν σε άτομα που έχουν 
ανάγκη. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς (τσουρεκάκια) από το 
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος 
Χατζηιωάννου, προκειμένου να 
δοθούν σε άτομα που έχουν ανάγκη. 

8. 

Λήψη απόφασης   για την έγκριση 
όρων του συνοπτικού  διαγωνισμού 
παροχής υπηρεσιών Προστασία 
λουομένων κατοίκων του Δήμου 
μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 
3463/06  2020. 
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Λήψη απόφασης   για την έγκριση 
όρων του συνοπτικού  διαγωνισμού 
παροχής υπηρεσιών Προστασία 
λουομένων κατοίκων του Δήμου μας 
βάσει του άρθρου 75 του Ν. 
3463/06  2020. 

9. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 890,78€ που 
αφορούν ΤΑΠ από 23-10-2009 
έως 5-12-2019 στον κο 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 890,78€ που 
αφορούν ΤΑΠ από 23-10-2009 έως 
5-12-2019 στον κο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ 
ΙΩΑΝΝΗ. 

10. 

΄Εγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών  για την εκτέλεση 
της εργασίας «Συντήρηση 
Εφαρμογών Προγραμμάτων Η/Υ 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας 
UNISYSTEMS AE». 
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΄Εγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών  για την εκτέλεση 
της εργασίας «Συντήρηση 
Εφαρμογών Προγραμμάτων Η/Υ 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας 
UNISYSTEMS AE». 

11. 

Απόδοση εντάλματος 
προπληρωμής που εκδόθηκε για 
έκδοση παράβολου κάρτας 
ταχογράφου και ΠΕΙ  οδηγών 
ποσού 600,00€, στον  ΚΑ: 20-
6331.001. 
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Απόδοση εντάλματος προπληρωμής 
που εκδόθηκε για έκδοση 
παράβολου κάρτας ταχογράφου και 
ΠΕΙ  οδηγών ποσού 600,00€, στον  
ΚΑ: 20-6331.001. 

12. 

Παράταση (έως την 04.06.2020) 
για την απόδοση εντάλματος 
προπληρωμής για  την κάλυψη 
δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικού 
σε κολόνα ΔΕΔΔΗΕ στην οδό 
Νικητών 4 , ποσού 150€ στον 
ΚΑ: 20-6279.001. 
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Παράταση (έως την 04.06.2020) 
για την απόδοση εντάλματος 
προπληρωμής για  την κάλυψη 
δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικού 
σε κολόνα ΔΕΔΔΗΕ στην οδό 
Νικητών 4 , ποσού 150€ στον 
ΚΑ: 20-6279.001. 

13. 

Έγκριση της διαδικασίας 
ανάθεσης προμηθειών λόγω 
κατεπείγοντος σύμφωνα με την 
από 11-3-2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου 
«κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊου COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (σε συνέχεια της με αρ. 
268/2020 απόφασης Δημάρχου). 
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Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης 
προμηθειών λόγω κατεπείγοντος 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊου COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (σε συνέχεια της με αρ. 
268/2020 απόφασης Δημάρχου). 

http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/127038_apofash_o.e._gia_th_dienergeia.doc
http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/127038_apofash_o.e._gia_th_dienergeia.doc

