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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της διαδικασίας ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών κτηνιατρικής 
περίθαλψης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς στο πλαίσιο των 
μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου 
COVID-19. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της διαδικασίας ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών κτηνιατρικής 
περίθαλψης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς στο πλαίσιο των μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊου COVID-19. 
 

2.  

Λήψη απόφασης για την 
ματαίωση του έργου: 
«Διαμόρφωση Βάσεων για την 
εγκατάσταση αιθουσών και 
συνοδές τεχνικές εργασίες», μετά 
το με αρ.πρωτ. 13207/17.07.2020 
έγγραφο του αναδόχου του έργου 
περί μη αποδοχής της παράτασης 
της προσφοράς του. 
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Λήψη απόφασης για την ματαίωση 
του έργου: «Διαμόρφωση Βάσεων 
για την εγκατάσταση αιθουσών και 
συνοδές τεχνικές εργασίες», μετά το 
με αρ.πρωτ. 13207/17.07.2020 
έγγραφο του αναδόχου του έργου 
περί μη αποδοχής της παράτασης 
της προσφοράς του. 
 

3.  

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

4.  

Λήψη απόφασης περί 
επικύρωσης των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
2020». 
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Λήψη απόφασης περί επικύρωσης 
των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ 
ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
2020». 



5.  

Λήψη απόφασης περί 
συγκρότησης επιτροπής μέσω 
ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 
2020». 
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Λήψη απόφασης περί συγκρότησης 
επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2020». 

6.  

Λήψη απόφασης περί 
συγκρότησης επιτροπής μέσω 
ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ 2020». 
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Λήψη απόφασης περί συγκρότησης 
επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ 2020». 

7.  

Λήψη  απόφασης α) περί 
έγκρισης των  μελετών, των 
τεχνικών προδιαγραφών, του 
τρόπου εκτέλεσης και β) περί 
συγκρότησης της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης των κάτωθι 
έργων με τους εξής τίτλους :  
α)      «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
& ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.006. 
  
β)      «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με Κ.Α.: 
61-7331.005,  
για την δράση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Προμήθεια αιθουσών σχολικών 
μονάδων για την αντιμετώπιση 
έκτακτων και κατεπειγουσών 
αναγκών στέγασης μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 
4692/2020  (ΦΕΚ 111Α) με το 
οποίο τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70Α). 

229 

Λήψη  απόφασης α) περί έγκρισης 
των  μελετών, των τεχνικών 
προδιαγραφών, του τρόπου 
εκτέλεσης και β) περί συγκρότησης 
της επιτροπής διαπραγμάτευσης 
των κάτωθι έργων με τους εξής 
τίτλους :  
α)      «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 
6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.006.   
β)      «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με Κ.Α.: 61-
7331.005,  
για την δράση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Προμήθεια αιθουσών σχολικών 
μονάδων για την αντιμετώπιση 
έκτακτων και κατεπειγουσών 
αναγκών στέγασης μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 
124 του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111Α) 
με το οποίο τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70Α). 



8.  

Λήψη  απόφασης α)περί έγκρισης 
των  μελετών, των τεχνικών 
προδιαγραφών, του τρόπου 
εκτέλεσης και β) περί 
συγκρότησης της επιτροπής  
διαπραγμάτευσης των κάτωθι 
προμηθειών με τους εξής τίτλους :  
α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ (02) 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ 
ΛΥΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)» με Κ.Α.: 61-
7331.004 
β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» 
με Κ.Α.: 61-7331.003 
γ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
& ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.007  
για την δράση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Προμήθεια αιθουσών σχολικών 
μονάδων για την αντιμετώπιση 
έκτακτων και κατεπειγουσών 
αναγκών στέγασης μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 
4692/2020  (ΦΕΚ 111Α) με το 
οποίο τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70Α).  
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Λήψη  απόφασης α)περί έγκρισης 
των  μελετών, των τεχνικών 
προδιαγραφών, του τρόπου 
εκτέλεσης και β) περί συγκρότησης 
της επιτροπής  διαπραγμάτευσης 
των κάτωθι προμηθειών με τους εξής 
τίτλους :  
α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΥΟ (02) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ 
ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)» με Κ.Α.: 61-
7331.004 
β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» με Κ.Α.: 61-
7331.003 
γ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 
6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.007  
για την δράση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Προμήθεια αιθουσών σχολικών 
μονάδων για την αντιμετώπιση 
έκτακτων και κατεπειγουσών 
αναγκών στέγασης μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 
124 του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111Α) 
με το οποίο τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70Α). 

9.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 53,36€ που 
αφορούν ΤΑΠ στον κο ΙΑΤΡΙΔΗ 
ΙΩΑΝΝΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 53,36€ που 
αφορούν ΤΑΠ στον κο ΙΑΤΡΙΔΗ 
ΙΩΑΝΝΗ. 



 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

10.  

Έγκριση  όρων διακήρυξης 
φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
εβδομήντα (70) κοινόχρηστων 
χώρων, σε στάσεις αναμονής 
επιβατών, για την τοποθέτηση 
και συντήρηση σε αυτούς 
στεγάστρων με σύγχρονα μέσα 
προβολής διαφημιστικών 
μηνυμάτων και τη διενέργεια 
υπαίθριας διαφήμισης. 
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Έγκριση  όρων διακήρυξης φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση εβδομήντα (70) 
κοινόχρηστων χώρων, σε στάσεις 
αναμονής επιβατών, για την 
τοποθέτηση και συντήρηση σε 
αυτούς στεγάστρων με σύγχρονα 
μέσα προβολής διαφημιστικών 
μηνυμάτων και τη διενέργεια 
υπαίθριας διαφήμισης. 

11.  

Κατακύρωση αποτελέσματος της 
φανερής προφορικής μειοδοτικής 
δημοπρασίας για τη μίσθωση 
ακινήτου στέγασης αποθήκης 
ειδών ηλεκτροφωτισμού και 
υλικών καθαριότητας. 
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Κατακύρωση αποτελέσματος της 
φανερής προφορικής μειοδοτικής 
δημοπρασίας για τη μίσθωση 
ακινήτου στέγασης αποθήκης ειδών 
ηλεκτροφωτισμού και υλικών 
καθαριότητας. 

12.  

Κατακύρωση αποτελέσματος της 
φανερής προφορικής μειοδοτικής 
δημοπρασίας για τη μίσθωση 
ακινήτου στέγασης Δημοτικών 
Ιατρείων. 
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Κατακύρωση αποτελέσματος της 
φανερής προφορικής μειοδοτικής 
δημοπρασίας για τη μίσθωση 
ακινήτου στέγασης Δημοτικών 
Ιατρείων. 

13.  

Λήψη απόφασης για: α)την 
αποδοχή της δωρεάς από το 
Κοινωφελές ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος ποσού 5.405,75€  για την 
ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων που επλήγησαν από τις 
οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοιού covid-
19 και β) τον καθορισμό των 
κριτηρίων κατανομής της 
πίστωσης σε φυσικά πρόσωπα, 
κατόπιν του με αρ.πρωτ. 
14103/27.07.2020 έγγραφο της 
ΚΕΔΕ. 
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Λήψη απόφασης για: α)την 
αποδοχή της δωρεάς από το 
Κοινωφελές ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος ποσού 5.405,75€  για την 
ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων που επλήγησαν από τις 
οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοιού covid-19 
και β) τον καθορισμό των κριτηρίων 
κατανομής της πίστωσης σε φυσικά 
πρόσωπα, κατόπιν του με αρ.πρωτ. 
14103/27.07.2020 έγγραφο της 
ΚΕΔΕ. 


