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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την διατύπωση 
συμπληρωματικών απόψεων επί 
προδικαστικής προσφυγής κατά της 
διακήρυξης για την:  Προμήθεια 
λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού και 
Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
λοιπού εξοπλισμού, της επιχείρησης 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
Ι.Κ.Ε. 
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Λήψη απόφασης για την διατύπωση 
συμπληρωματικών απόψεων επί 
προδικαστικής προσφυγής κατά της 
διακήρυξης για την:  Προμήθεια 
λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού και 
Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
λοιπού εξοπλισμού, της επιχείρησης 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
Ι.Κ.Ε. 

2.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
για την  Προμήθεια γάλακτος 2020-
2021 ποσού 43.466,47€ 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Δήμος: 
27.846,85€ πλέον ΦΠΑ, ΔΠΣ: 
10.619,05€ πλέον ΦΠΑ).  
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Λήψη απόφασης για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού για την  Προμήθεια 
γάλακτος 2020-2021 ποσού 
43.466,47€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 
(Δήμος: 27.846,85€ πλέον ΦΠΑ, 
ΔΠΣ: 10.619,05€ πλέον ΦΠΑ).  

3.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών για την 
εργασία «Εκπόνηση Προφίλ Υγείας 
του Δήμου Π. Φαλήρου». 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών για την 
εργασία «Εκπόνηση Προφίλ Υγείας 
του Δήμου Π. Φαλήρου». 

     4.έκτ. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης 
των εξής προμηθειών α) Προμήθεια 
μεταφορά και εγκατάσταση μονάδων 
(2) δύο αιθουσών ελαφράς λυόμενης 
προκατασκευής διδασκαλίας και 
χώρου υγιεινής (W.C.), β) προμήθεια 
εξοπλισμού δύο αιθουσών 
νηπιαγωγείου, γ) προμήθεια 4 
προκατασκευασμένων αιθουσών 
διδασκαλίας και του αντιστοίχου 
εξοπλισμού λειτουργίας τους, στον 
αύλειο χώρο του 2ου-7ου νηπιγωγείου 
και του 6ου νηπιαγωγείου Π. 
Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης 
των εξής προμηθειών α) Προμήθεια 
μεταφορά και εγκατάσταση 
μονάδων (2) δύο αιθουσών ελαφράς 
λυόμενης προκατασκευής 
διδασκαλίας και χώρου υγιεινής 
(W.C.), β) προμήθεια εξοπλισμού δύο 
αιθουσών νηπιαγωγείου, γ) 
προμήθεια 4 προκατασκευασμένων 
αιθουσών διδασκαλίας και του 
αντιστοίχου εξοπλισμού λειτουργίας 
τους, στον αύλειο χώρο του 2ου-7ου 
νηπιγωγείου και του 6ου 
νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου. 


