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25η  Τακτική Συνεδρίαση 29 Ιουλίου  2020 

Ήμερα Τετάρτη  & ώρα 13.00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 13959/ 24.07.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την έφεση 
κατά της υπ’αριθμ 1220/2019 
απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 
Εργατικών Διαφορών , 
καθαρίστριες σχολικών 
μονάδων). 
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Λήψη απόφασης για την έφεση 
κατά της υπ’αριθμ 1220/2019 
απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 
Εργατικών Διαφορών , 
καθαρίστριες σχολικών μονάδων). 
 

2.  

Λήψη απόφασης για την 
επικύρωση του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου για την Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας (σακούλες), 
προϋπολογισμού 24.794,30€ 
συμπ/νου Φ.Π.Α. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου για την 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
(σακούλες), προϋπολογισμού 
24.794,30€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 
 

3.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της έως τώρα διαδιακασίας και 
ορισμός ημερομηνίας και ώρας 
ανοίγματος των οικονομικών 
προσφορών για τον ανοικτό 
διεθνή διαγωνισμό, για την 
διενέργεια της προμήθειας: 
Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων κάθε τύπου 2019, 
ποσού προϋπολογισμού 
554.280,00€ περιλαμβανομένου 
ΦΠΑ.  
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της έως τώρα διαδιακασίας και 
ορισμός ημερομηνίας και ώρας 
ανοίγματος των οικονομικών 
προσφορών για τον ανοικτό διεθνή 
διαγωνισμό, για την διενέργεια της 
προμήθειας: Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων κάθε τύπου 2019, 
ποσού προϋπολογισμού 554.280,00€ 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 

4.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 407,32€ που 
αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κο 
ΣΟΥΣΤΗ ΠΕΤΡΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 407,32€ που 
αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κο 
ΣΟΥΣΤΗ ΠΕΤΡΟ. 

5.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 22,20€ που 
αφορούν ΤΑΠ στον κο 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 22,20€ που 
αφορούν ΤΑΠ στον κο 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 



 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

6.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 20,36€ που 
αφορούν ΤΑΠ στον κο 
ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 20,36€ που 
αφορούν ΤΑΠ στον κο 
ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ. 

7.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 21,53€ που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα  ΚΟΡΡΕ 
ΒΑΡΒΑΡΑ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 21,53€ που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα  ΚΟΡΡΕ 
ΒΑΡΒΑΡΑ. 


