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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση 

της απόφασης επικύρωσης 

αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

24/2020 «Προμήθεια συνοδευτικού 

εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες 

αυτοφερόμενου εξοπλισμού 

καθαριότητας πεζοδρομίων, 

προμήθεια χορτοκοπτικού 

μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης 

ισχύος, υψηλής στρεμματικής 

απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, 

προμήθεια αυτοκ/νων 

αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 

compact) με κάδο συγκέντρωσης 

απορριμμάτων χωρητικότητας 500-

650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό 

αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών 

(Φιλόδημος ΙΙ)» με την απόφαση 

533/2020 ΑΕΠΠ και παράτασης 

χρόνου ισχύος των προσφορών. 
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Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση 

της απόφασης επικύρωσης 

αποτελεσμάτων διαγωνισμού 24/2020 

«Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού 

μηχ/των έργου, 2 μονάδες 

αυτοφερόμενου εξοπλισμού 

καθαριότητας πεζοδρομίων, προμήθεια 

χορτοκοπτικού μηχανήματος 

υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής 

στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη 

υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων 

αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 

compact) με κάδο συγκέντρωσης 

απορριμμάτων χωρητικότητας 500-

650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό 

αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών 

(Φιλόδημος ΙΙ)» με την απόφαση 

533/2020 ΑΕΠΠ και παράτασης 

χρόνου ισχύος των προσφορών. 

 
2. 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

συνοπτικού διαγωνισμού: 

«Προστασία λουομένων κατοίκων του 

Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του 

Ν. 3463/06, 2020», προϋπολογισμού 

μελέτης 36.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

συνοπτικού διαγωνισμού: «Προστασία 

λουομένων κατοίκων του Δήμου μας 

βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, 

2020», προϋπολογισμού μελέτης 

36.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

3. 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης όρων 

διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 

σύνδεσης των  εγκαταστάσεων του 

ΔΑΚ με το  αποχετευτικό δίκτυο»,  

προϋπολογισμού μελέτης 42.830,54€ 

συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α.: 

30-7326.01 - προϋπολογισμού 2020 

του ΠΟΑΚΕ,   με συνοπτικό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 

25/2020 μελέτη της Τ.Υ. 
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Λήψη απόφασης περί έγκρισης όρων 

διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 

σύνδεσης των  εγκαταστάσεων του 

ΔΑΚ με το  αποχετευτικό δίκτυο»,  

προϋπολογισμού μελέτης 42.830,54€ 

συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α.: 

30-7326.01 - προϋπολογισμού 2020 

του ΠΟΑΚΕ,   με συνοπτικό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 

25/2020 μελέτη της Τ.Υ. 



4. 

Λήψη Απόφασης για την έγκριση των 

όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 

εργασία «Εργασία συντήρησης 

πρασίνου Δήμου 2020», πρ/σμού 

μελέτης 74.386,36 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
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Λήψη Απόφασης για την έγκριση των 

όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 

εργασία «Εργασία συντήρησης 

πρασίνου Δήμου 2020», πρ/σμού 

μελέτης 74.386,36 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

5. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 169,84€ που 

αφορούν σε μίσθωμα στην κα 

AMDUL- RAHMAN MARGARITA. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 169,84€ που αφορούν 

σε μίσθωμα στην κα AMDUL- 

RAHMAN MARGARITA. 

6. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 23,63€ που 

αφορούν σε ΤΑΠ στην κα 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 23,63€ που αφορούν 

σε ΤΑΠ στην κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΥΓΕΝΙΑ. 

7. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 30,37€ που 

αφορούν σε ΤΠΑ στην κα ΓΟΝΙΔΑΚΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 30,37€ που αφορούν 

σε ΤΠΑ στην κα ΓΟΝΙΔΑΚΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ. 

8. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 14,03€ που αφορούν 

ΤΑΠ στην κα ΜΠΙΜΠΛΗ ΔΑΦΝΗ.   
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 14,03€ που αφορούν 

ΤΑΠ στην κα ΜΠΙΜΠΛΗ ΔΑΦΝΗ.   

9. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 18,31€ που αφορούν 

ΤΑΠ στην κα ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 18,31€ που αφορούν 

ΤΑΠ στην κα ΖΙΩΓΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ. 

10. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 34,65€ που 

αφορούν ΤΑΠ στην κα 

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 34,65€ που αφορούν 

ΤΑΠ στην κα ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ 

ΜΑΡΙΝΑ. 

11. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 6,11€ που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 6,11€ που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

12. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 6,11€ που 

αφορούν ΤΑΠ στον κ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 6,11€ που 

αφορούν ΤΑΠ στον κ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

13. 

Λήψη απόφασης για την  έγκριση 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 22,72€ που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα ΝΤΟΥΝΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ.   
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Λήψη απόφασης για την  έγκριση 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 22,72€ που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα ΝΤΟΥΝΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ.   



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

14. 

Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών λόγω 
κατεπείγοντος σύμφωνα με τις 
55/11-3-2020 και 64/14-3-2020 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσης του (έκτακτη 
απολύμανση κτιρίων του Δήμου στο 
πλαίσιο μέτρων αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοιού  COVID-19). 
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Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών λόγω 
κατεπείγοντος σύμφωνα με τις 
55/11-3-2020 και 64/14-3-2020 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του (έκτακτη απολύμανση 
κτιρίων του Δήμου στο πλαίσιο 
μέτρων αποφυγής και περιορισμού 
της διάδοσης του κορωνοιού  
COVID-19). 

15. 

 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 
όρων συνοπιτκού διαγωνισμού για 
το έργο:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
όρων συνοπιτκού διαγωνισμού για το 
έργο:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ. 
 

16. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
όρων συνοπιτκού διαγωνισμού για 
το έργο:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  Π. ΦΑΛΗΡΟΥ. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
όρων συνοπιτκού διαγωνισμού για το 
έργο:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  Π. ΦΑΛΗΡΟΥ. 


