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36η Τακτική Συνεδρίαση 16 Νοεμβρίου 2020
Ήμερα Δευτέρα & ώρα 13:30
Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 22051 / 12.11.2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση όρων διακήρυξης του
ανοικτού διαγωνισμού του έργου
«KΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ
2020»,
προϋπολογισμού
μελέτης
399.980,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Έγκριση όρων διακήρυξης του
ανοικτού διαγωνισμού του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020»,
προϋπολογισμού
μελέτης
330.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Έγκριση όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΗΜΕΙΑ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ 2020», προϋπολογισμού
μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου
Φ.Π.Α.
Έγκριση όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια ειδών καθαριότητας
και
ευπρεπισμού,
προϋπολογισμού
μελέτης
48.742,16€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Λήψη
απόφασης
για
την
παράταση
του
συμβατικού
χρόνου
παράδοσης
της
προμήθειας
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ".
Λήψη
απόφασης
περί
συγκρότησης επιτροπής μέσω
ΜΗΜΕΔ
για
τον
ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του

Αρ.
Απόφ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση όρων διακήρυξης του
ανοικτού διαγωνισμού του έργου
«KΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ
2020»,
προϋπολογισμού
μελέτης
399.980,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Έγκριση όρων διακήρυξης του
ανοικτού διαγωνισμού του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
2020»,
προϋπολογισμού
μελέτης
330.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Έγκριση όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΜΕ
ΤΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
2020», προϋπολογισμού μελέτης
74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Έγκριση όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού,
προϋπολογισμού
μελέτης
48.742,16€
συμπ/νου
Φ.Π.Α.
Λήψη απόφασης για την παράταση
του συμβατικού χρόνου παράδοσης
της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ".
Λήψη απόφασης περί συγκρότησης
επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
του έργου «Διαμόρφωση κόμβου
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έργου «Διαμόρφωση κόμβου
οδών
Χρονοπούλου
Εθελοντών».
Λήψη απόφασης για την έγκριση
της
διαδικασίας
ανάθεσης
παροχής
υπηρεσιών
λόγω
κατεπείγοντος σύμφωνα με τις
από 11-3-2020(ΦΕΚ 55) και 14-32020(ΦΕΚ
64)
Πράξεις
Νομοθετικού
Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα
μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της
ανάγκης
περιορισμού
της
διάδοσης του».
Λήψη απόφασης για α) την
αποδοχή
των
όρων
της
χρηματοδότησης,
ύψους 211.216,80 €, καθώς και β)
την εξουσιοδότηση προς τον
νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου
για τις περαιτέρω ενέργειες όσον
αφορά στο σύμφωνο αποδοχής
όρων της με αρ.195.5/2020
απόφασης ένταξης της πράξης
προς χρηματοδότηση από το
Πράσινο Ταμείο(ΣΑΠΟ).
Επικύρωση των αποτελεσμάτων
του
ανοικτού
διαγωνισμού:
«Προμήθεια
κάδων
απορριμμάτων κάθε τύπου 2019»,
προϋπολογισμού
μελέτης
447.000,00€ πλέον ΦΠΑ και
παράταση
χρόνου
ισχύος
προσφορών.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του ανοικτού
διαγωνισμού:
«Επέκταση- αναβάθμιση δομών
στις
οποίες
παρέχονται
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου (κωδ. ΟΠΣ
5035513
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020)»
(ομάδα
2),
προϋπολογισμού
μελέτης 99.990,20€ συμπ/νου
ΦΠΑ.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
συμπληρωματικού
ποσού
1.000,00€ στον Κ.Α. 10-6261.001
«Επισκευή
και
συντήρηση
κτιρίων
του
Δήμου»
στην
κατάσταση κωδικών της παγίας
προκαταβολής.
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Λήψη απόφασης για την έγκριση
της διαδικασίας ανάθεσης παροχής
υπηρεσιών λόγω κατεπείγοντος
σύμφωνα με τις από 11-3-2020(ΦΕΚ
55) και 14-3-2020(ΦΕΚ 64) Πράξεις
Νομοθετικού
Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα
μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του».
Λήψη απόφασης για α) την
αποδοχή
των
όρων
της
χρηματοδότησης, ύψους 211.216,80
€, καθώς και β) την εξουσιοδότηση
προς τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες
όσον
αφορά
στο
σύμφωνο
αποδοχής
όρων
της
με
αρ.195.5/2020 απόφασης ένταξης
της πράξης προς χρηματοδότηση
από το Πράσινο Ταμείο(ΣΑΠΟ).
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του
ανοικτού
διαγωνισμού:
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
κάθε τύπου 2019», προϋπολογισμού
μελέτης 447.000,00€ πλέον ΦΠΑ και
παράταση
χρόνου
ισχύος
προσφορών.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του ανοικτού
διαγωνισμού:
«Επέκταση- αναβάθμιση δομών
στις οποίες παρέχονται κοινωνικές
υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου (κωδ. ΟΠΣ 5035513
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική
2014-2020)»
(ομάδα
2),
προϋπολογισμού
μελέτης
99.990,20€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
συμπληρωματικού ποσού 1.000,00€
στον Κ.Α. 10-6261.001 «Επισκευή
και συντήρηση κτιρίων του Δήμου»
στην κατάσταση κωδικών της
παγίας προκαταβολής.
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Λήψη απόφασης για την έγκριση
της Online συμμετοχής τριών
υπαλλήλων της Οικονομικής
Υπηρεσίας
του
Δήμου
σε
σεμινάριο με θέμα «Μισθοδοσία
Δήμων και Νομικών Προσώπων»
με αναλυτική παρουσίαση των
διατάξεων που διέπουν το
μισθολόγιο.
Λήψη
απόφασης
για
την
παράταση της διάθεσης της
χρήσης του από 17.09.2020
παραχωρημένου
απορριμματοφόρου του Δήμου
μας (σύμφωνα με την με αρ.
205/2020
ΑΔΣ)
στο
Δήμο
Μυτιλήνης.
Λήψη
απόφασης
έγκρισης
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών
συνολικού ποσού 24,67€ που
αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στην κα
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ.
Λήψη
απόφασης
έγκρισης
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών
συνολικού ποσού 815,76€ που
αφορούν
ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜ.
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
στην
κα
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ.
Λήψη
απόφασης
για
την
πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων
δικηγόρων για χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4745/2020
(ΦΕΚ
214/τ.Α’/6.11.2020), προκειμένου
να
πραγματοποιήσουν
την
πρακτική τους άσκηση στο
Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας.
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Λήψη απόφασης για την έγκριση
της Online συμμετοχής τριών
υπαλλήλων
της
Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου σε σεμινάριο
με θέμα «Μισθοδοσία Δήμων και
Νομικών
Προσώπων»
με
αναλυτική
παρουσίαση
των
διατάξεων
που
διέπουν
το
μισθολόγιο.
Λήψη απόφασης για την παράταση
της διάθεσης της χρήσης του από
17.09.2020
παραχωρημένου
απορριμματοφόρου του Δήμου μας
(σύμφωνα με την με αρ. 205/2020
ΑΔΣ) στο Δήμο Μυτιλήνης.

Λήψη
απόφασης
έγκρισης
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών
συνολικού ποσού 24,67€ που
αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στην κα
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ.
Λήψη
απόφασης
έγκρισης
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών
συνολικού ποσού 815,76€ που
αφορούν
ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜ.
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
στην
κα
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ.
Λήψη
απόφασης
για
την
πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων
δικηγόρων για χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4745/2020
(ΦΕΚ
214/τ.Α’/6.11.2020), προκειμένου
να
πραγματοποιήσουν
την
πρακτική τους άσκηση στο Γραφείο
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

