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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων Η/Μ αντικειμένου, οι 
οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 , των 
διατάξεων του άρθρου 209 του Ν. 
3463/2006. 
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2. 

Έγκριση της έως τώρα διαδικασίας, 
ορισμός ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών και αίτηση 
παράτασης του διαγωνισμού 
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). 
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συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια 
αυτοκ/νων αναρροφητικών 
σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο 
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3. 

Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά 
του με αριθμό 11 Αποσπάσματος 

Πρακτικού της 11ης Συνεδρίασης 
της 18.11.2019 ΣΥΠΟΘΑ με το 
οποίο απορρίπτεται η με αριθμό 
4566/2018 ένσταση του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου κατά της με 
αριθμό 34/2018 Έκθεσης αυτοψίας 
της ΥΔΟΜ Δήμου Ελληνικού - 
Αργυρούπολης που αφορά 
κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα 
Πικροδάφνης στο Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου. 
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
     

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

4. έκτ. 

Κατακύρωση του αποτελέσματος 
μειοδοτικής δημοπρασίας για τη 
μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών  
(Κ.Ε.Π.) Αγίας Βαρβάρας. 
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