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33η  Τακτική Συνεδρίαση 29 Σεπτεμβρίου 2020 

Ήμερα Τρίτη   & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 18035/ 23.09.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση  όρων για τον ανοικτό 
διαγωνισμό για το έργο: 
«Κατασκευή αγωγών και 
φρεατίων ομβρίων σε διάφορα 
σημεία του Δήμου», 
προϋπολογισμού 180.000,00 €  
συμπ/νου Φ.Π.Α. 
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Έγκριση  όρων για τον ανοικτό 
διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή 
αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε 
διάφορα σημεία του Δήμου», 
προϋπολογισμού 180.000,00 €  
συμπ/νου Φ.Π.Α 

2.  

Έγκριση όρων για τον ανοικτό 
διαγωνισμό για το έργο: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου 
2020», προϋπολογισμού   
150.000,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 
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 Έγκριση όρων για τον ανοικτό 
διαγωνισμό για το έργο: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου 2020», 
προϋπολογισμού   150.000,00 €  
συμπ/νου Φ.Π.Α 

3.  

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του  διαγωνισμού για το έργο: 
«Συντήρηση Δημαρχείου & 
Πολιτιστικού Κέντρου». 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του  διαγωνισμού για το έργο: 
«Συντήρηση Δημαρχείου & 
Πολιτιστικού Κέντρου». 

4.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
έκδοσης εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα του 
Οικονόμου Κων/νου για την 
κάλυψη δαπάνης σύνδεσης 
ΔΕΔΔΗΕ, ποσού 200€ στον ΚΑ: 
20-6279.001. 

278 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
έκδοσης εντάλματος προπληρωμής 
στο όνομα του Οικονόμου Κων/νου 
για την κάλυψη δαπάνης σύνδεσης 
ΔΕΔΔΗΕ, ποσού 200€ στον ΚΑ: 20-
6279.001. 

5.  

Λήψη απόφασης για την 
απόδοση εντάλματος 
προπληρωμής για έκδοση 
παραβόλου κάρτας ταχογράφου 
και ΠΕΙ οδηγών ποσού 605,00€. 
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Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής για 
έκδοση παραβόλου κάρτας 
ταχογράφου και ΠΕΙ οδηγών ποσού 
605,00€. 

6.  

Λήψη απόφασης για την 
απόδοση εντάλματος 
προπληρωμής για έκδοση 
παραβόλου κάρτας ταχογράφου 
και ΠΕΙ οδηγών ποσού 600,00€. 
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Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής για 
έκδοση παραβόλου κάρτας 
ταχογράφου και ΠΕΙ οδηγών ποσού 
600,00€. 

7.  

Λήψη απόφασης περί μη άσκησης 
του ενδίκου μέσου της εφέσεως 
κατά της με αρ. Α146/2020 
απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιώς. (αφορά σε 
υπόθεση δημοτικής κατάστασης).  
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Λήψη απόφασης περί μη άσκησης 
του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά 
της με αρ. Α146/2020 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 
(αφορά σε υπόθεση δημοτικής 
κατάστασης).  



8.  

Έγκριση της διαδικασίας 
ανάθεσης προμηθειών λόγω 
κατεπείγοντος σύμφωνα με τις  
διατάξεις των ΠΝΠ 55/ 11-3-2020 
και 64/14-3-2020 «κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου 
COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του 
καθώς   και  τις διατάξεις της 
ΠΝΠ   (ΦΕΚ 161/22.08.2020 
τεύχος Α’)  «Έκτακτα μέτρα για 
την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας, προς αντιμετώπιση 
των συνεπειών της  πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19. (315 
τεμάχια γιλέκα ανακλαστικά με 
εκτύπωση λογότυπο του Δήμου 
και 16.540 τεμάχια μάσκες 
προστασίας προσώπου).  
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Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης 
προμηθειών λόγω κατεπείγοντος 
σύμφωνα με τις  διατάξεις των ΠΝΠ 
55/ 11-3-2020 και 64/14-3-2020 
«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του καθώς   και  τις 
διατάξεις της ΠΝΠ   (ΦΕΚ 
161/22.08.2020 τεύχος Α’)  «Έκτακτα 
μέτρα για την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας, προς 
αντιμετώπιση των συνεπειών της  
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19. (315 τεμάχια γιλέκα ανακλαστικά 
με εκτύπωση λογότυπο του Δήμου 
και 16.540 τεμάχια μάσκες 
προστασίας προσώπου).  
 

9.  

Έγκριση της διαδικασίας 
ανάθεσης προμηθειών λόγω 
κατεπείγοντος σύμφωνα με τις  
διατάξεις των ΠΝΠ 55/ 11-3-2020 
και 64/14-3-2020 «κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου 
COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του 
καθώς   και  τις διατάξεις της 
ΠΝΠ   (ΦΕΚ 161/22.08.2020 
τεύχος Α’)  «Έκτακτα μέτρα για 
την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας, προς αντιμετώπιση 
των συνεπειών της  πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19. (6.000  
τεμάχια  βιοκτόνο απολυμαντικό  
τζέλ χεριών του ενός λίτρου). 
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Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης 
προμηθειών λόγω κατεπείγοντος 
σύμφωνα με τις  διατάξεις των ΠΝΠ 
55/ 11-3-2020 και 64/14-3-2020 
«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του καθώς   και  τις 
διατάξεις της ΠΝΠ   (ΦΕΚ 
161/22.08.2020 τεύχος Α’)  «Έκτακτα 
μέτρα για την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας, προς 
αντιμετώπιση των συνεπειών της  
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19. (6.000  τεμάχια  βιοκτόνο 
απολυμαντικό  τζέλ χεριών του ενός 
λίτρου). 

10.  

Λήψη απόφασης για την 
αποδοχή δωρεάς ενός πίνακα 
ζωγραφικής της Θάλειας 
Διπλαράκου από την κα  Άννα 
Απ. Βαβούλη. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ενός πίνακα ζωγραφικής της 
Θάλειας Διπλαράκου από την κα  
Άννα Απ. Βαβούλη. 

11.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 77,79 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα  
ΧΑΡΒΑΛΑ ΖΩΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 77,79 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα  ΧΑΡΒΑΛΑ 
ΖΩΗ. 

12.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 15,75 € που 
αφορούν ΤΑΠ στον κ.  
ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 15,75 € που 
αφορούν ΤΑΠ στον κ.  
ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ. 

13.  
Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

287 
Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

συνολικού ποσού 52,83 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΣΚΑΛΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 

συνολικού ποσού 52,83 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα ΣΚΑΛΕΡΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 

14.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 51,30 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 51,30 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ. 

15.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 83,29 € που 
αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στην κα 
ΠΑΤΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 83,29 € που 
αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στην κα 
ΠΑΤΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. 

16.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 500,00 € που 
αφορούν ΠΡΟΣΤΙΜΟ κατ/τος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
στην κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 500,00 € που 
αφορούν ΠΡΟΣΤΙΜΟ κατ/τος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην 
κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ. 

17.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 79,01 € που 
αφορούν ΤΑΠ & ΤΦ στον κ.  
ΑΝΤΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 79,01 € που 
αφορούν ΤΑΠ & ΤΦ στον κ.  
ΑΝΤΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. 

18.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 0,70 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 0,70 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ. 

19.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 9,57 € που 
αφορούν ΤΑΠ στον κ.  
ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 9,57 € που 
αφορούν ΤΑΠ στον κ.  
ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 

20.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 45,56 € που 
αφορούν ΤΑΠ στον κ.  ΣΤΡΑΝΗ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 45,56 € που 
αφορούν ΤΑΠ στον κ.  ΣΤΡΑΝΗ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟ. 

21.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 14.801,04 € που 
αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κ.  
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΡΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 14.801,04 € που 
αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κ.  
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΡΗ. 


