
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Π. Υάληρο   21/08/2020 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ 

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

 

28η  Σακτική υνεδρίαση 18 Αυγούστου 2020 

Ήμερα Σρίτη  & ώρα 11.00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 15204/ 13.08.2020 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΨΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ   

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ  ΑΠΟΥΑΕΨΝ 

 ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την 
πρόσληψη δεκαεννέα (19) 
μονίμων υπαλλήλων στo πλαίσιο 
του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2021. 
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Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
δεκαεννέα (19) μονίμων υπαλλήλων 
στo πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 
2021. 

2.  

Λήψη απόφασης για την 
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ 
ισότιμων προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού 
προμήθειας γάλακτος 
εργαζομένων 2020-2021 για την 
ομάδα 1 της σχετικής μελέτης και 
επικύρωση των αποτελεσμάτων 
για την ανάδειξη προσωρινών 
μειοδοτών για τις ομάδες 1 και 2. 
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Λήψη απόφασης για την διενέργεια 
κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών 
του συνοπτικού διαγωνισμού 
προμήθειας γάλακτος εργαζομένων 
2020-2021 για την ομάδα 1 της σχετικής 
μελέτης και επικύρωση των 
αποτελεσμάτων για την ανάδειξη 
προσωρινών μειοδοτών για τις ομάδες 
1 και 2. 

3.  

Διάθεση για χρήση ενός 
απορριμματοφόρου οχήματος 
(ΚΗΤ 5791 SCANIA) του Δήμου 
μας  στον Δήμο Σριφυλίας ύστερα  
με την αρ.πρωτ. 10327/11.08.2020 
επιστολή του Δημάρχου 
Λεβεντάκη Γεωργίου λόγω 
κήρυξης του Δήμου Σριφυλίας σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
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Διάθεση για χρήση ενός 
απορριμματοφόρου οχήματος (ΚΗΤ 
5791 SCANIA) του Δήμου μας  στον 
Δήμο Σριφυλίας ύστερα  με την 
αρ.πρωτ. 10327/11.08.2020 επιστολή 
του Δημάρχου Λεβεντάκη Γεωργίου 
λόγω κήρυξης του Δήμου Σριφυλίας σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

4.  

Λήψη  απόφασης έγκρισης 
τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία προμήθειας 
«ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ 
ΒΛΑΒΛΩΝ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ», 
σε βάρος των ΚΑ 20-6671,015. 
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Λήψη  απόφασης έγκρισης τεχνικής 
περιγραφής για τη διαδικασία 
προμήθειας «ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ 
ΒΛΑΒΛΩΝ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ», σε 
βάρος των ΚΑ 20-6671,015. 



 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΦΟ   
   

                        ΙΨΑΝΝΗ ΥΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

5.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία προμήθειας 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΟΦΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΡΟΦΩΝ 
στα πλαίσια της ΑΠ. Τπ. Πρ. 
3373/390/1975, 2020» , σε βάρος 
των ΚΑ 15-6671.003, 20-6671,014, 
30-6671.008, 35-6671.005, 45-
6671.005. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικής 
περιγραφής για τη διαδικασία 
προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΟΦΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΡΟΦΩΝ στα 
πλαίσια της ΑΠ. Τπ. Πρ. 
3373/390/1975, 2020» , σε βάρος των 
ΚΑ 15-6671.003, 20-6671,014, 30-
6671.008, 35-6671.005, 45-6671.005. 

6.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 21,52€ που 
αφορούν ΣΑΠ στην κα ΒΑΓΝΕΡ 
ΚΤΒΕΛΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 21,52€ που αφορούν ΣΑΠ στην 
κα ΒΑΓΝΕΡ ΚΤΒΕΛΗ. 

7.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολίκού ποσού 36,07 που 
αφορούν ΣΑΠ στον κο 
ΑΛΑΝΙΔΗ ΦΡΗΣΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολίκού 
ποσού 36,07 που αφορούν ΣΑΠ στον κο 
ΑΛΑΝΙΔΗ ΦΡΗΣΟ. 

8.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 126,70€ που 
αφορούν ΔΣ & ΣΑΠ στην 
εταιρεία MARINE PANAMA SA. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 126,70€ που αφορούν ΔΣ & ΣΑΠ 

στην εταιρεία MARINE PANAMA SA. 

9.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 189,63€ που 
αφορούν ΣΑΠ στον κο 
ΘΕΟΥΙΛΑΣΟ ΑΝΔΡΕΑ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 189,63€ που αφορούν ΣΑΠ στον 
κο ΘΕΟΥΙΛΑΣΟ ΑΝΔΡΕΑ. 

10.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 59,36€ που 
αφορούν ΣΑΠ στον κο 
ΜΑΛΣΕΖΟ ΑΝΔΡΕΑ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 59,36€ που αφορούν ΣΑΠ στον 
κο ΜΑΛΣΕΖΟ ΑΝΔΡΕΑ. 

11. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για την 
παράταση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών στο διαγωνισμό : 
Προμήθεια λοιπού μηχ/κου 
εξοπλισμού και Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου και λοιπού 
εξοπλισμού. 
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Λήψη απόφασης για την παράταση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών στο διαγωνισμό : 
Προμήθεια λοιπού μηχ/κου 
εξοπλισμού και Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου και λοιπού 
εξοπλισμού. 


