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41η  Τακτική Συνεδρίαση 28 Δεκεμβρίου 2020 

Ήμερα Δευτέρα  & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 27755 / 24.12.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την 
παράταση της διάρκειας  
σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
σχετικά με την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
την αξιοποίηση και απορρόφηση 
Εθνικών & Ευρωπαϊκών πόρων». 

402 

Λήψη απόφασης για την παράταση 
της διάρκειας  σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών σχετικά με την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
αξιοποίηση και απορρόφηση 
Εθνικών & Ευρωπαϊκών πόρων». 

2.  

Λήψη Απόφασης για την 
απαλλαγή του υπολόγου Παγίας 
Προκαταβολής οικ. έτους 2020 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ/ΤΕ 
Διοικητικού και του αναπληρωτή 
υπολόγου ΚΑΠΟΤΣΗ 
ΓΡΗΓΟΡΗ/ΔΕ Διοικητικού''. 

403 

 Λήψη Απόφασης για την απαλλαγή 
του υπολόγου Παγίας 
Προκαταβολής οικ. έτους 2020 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ/ΤΕ 
Διοικητικού και του αναπληρωτή 
υπολόγου ΚΑΠΟΤΣΗ 
ΓΡΗΓΟΡΗ/ΔΕ Διοικητικού''. 

3.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
πρόσληψης πέντε (5) ατόμων για 
τον καθαρισμό των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με 
σύμβαση μίσθωσης έργου για το 
σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν. 
4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 
τεύχος Α'). 

404 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
πρόσληψης πέντε (5) ατόμων για τον 
καθαρισμό των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης 
έργου για το σχολικό έτος 2020-2021, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 64 Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 
197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

4.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας 
παράδοσης της: Προμήθειας 
αυτοκόλλητου ανακλαστικού 
αντιολισθητικού υλικού οδικών 
εφαρμογών. 

405 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης 
της: Προμήθειας αυτοκόλλητου 
ανακλαστικού αντιολισθητικού 
υλικού οδικών εφαρμογών. 
 

5.  

Λήψη απόφασης  για την έγκριση 
όρων του ανοικτού  διαγωνισμού 
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των - 
μηχ/των 2020-2022 . 

406 

Λήψη απόφασης  για την έγκριση 
όρων του ανοικτού  διαγωνισμού 
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των - 
μηχ/των 2020-2022 . 

6.  
Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποιημένων όρων του 

407 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποιημένων όρων του 

http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/127038_apofash_o.e._gia_th_dienergeia.doc
http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/127038_apofash_o.e._gia_th_dienergeia.doc


συνοπτικού  διαγωνισμού 
Προμήθεια λοιπών παροχών σε 
είδος για την ομάδα 5. 

συνοπτικού  διαγωνισμού 
Προμήθεια λοιπών παροχών σε 
είδος για την ομάδα 5. 

7.  

Λήψη απόφασης για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Προμήθεια οδικού εξοπλισμού 
ασφάλειας», προϋπολογισμού 
μελέτης 25.806,00€ πλέον ΦΠΑ. 

408 

Λήψη απόφασης για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Προμήθεια οδικού εξοπλισμού 
ασφάλειας», προϋπολογισμού 
μελέτης 25.806,00€ πλέον ΦΠΑ. 

8.  

Λήψη απόφασης για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020, 
προϋπολογισμού μελέτης 
48.742.16€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

409 

Λήψη απόφασης για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020, 
προϋπολογισμού μελέτης 48.742.16€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

9.  

Λήψη Απόφασης για την 
επικύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την εργασία: «Εργασία 
κλαδέματος υψηλών και 
επικίνδυνων δέντρων 2020», 
πρ/σμού μελέτης 59.520,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 
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Λήψη Απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εργασία: 
«Εργασία κλαδέματος υψηλών και 
επικίνδυνων δέντρων 2020», 
πρ/σμού μελέτης 59.520,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 

10.  

Λήψη απόφασης περί 
συγκρότησης επιτροπής μέσω 
ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 
έργου «Συντήρηση και επισκευή 
σχολικών κτιρίων 2020». 

411 

Λήψη απόφασης περί συγκρότησης 
επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
του έργου «Συντήρηση και επισκευή 
σχολικών κτιρίων 2020». 

11.  

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 
321/2020 απόφασης ΟΕ ως προς 
το ποσό επιχορήγησης στον 
πολιτιστικό σύλλογο 
«Οικολογική Συνεργασία». 

412 

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 321/2020 
απόφασης ΟΕ ως προς το ποσό 
επιχορήγησης στον πολιτιστικό 
σύλλογο «Οικολογική Συνεργασία». 

12.  

Λήψη απόφασης για την 
αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ 
επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 
του Ν. 4735/2020. 

413 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, 
βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020. 

13.  

Λήψη απόφασης για την 
αποδοχή δωρεάς ποσού 3.000€ 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Π.Φαλήρου από το 
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & 
Κάρμεν  Κωνσταντακοπούλου.  

414 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ποσού 3.000€ για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Π.Φαλήρου από το Ίδρυμα Καπετάν 
Βασίλη & Κάρμεν  
Κωνσταντακοπούλου.  

14.  

Λήψη απόφασης α) για την 
έγκριση αποδοχής της δωρεάς 
από την ΚΕΔΕ που αντιστοιχεί 
στον Δήμο μας και  β) γα τον 
καθορισμό του κριτηρίου 

415 

Λήψη απόφασης α) για την έγκριση 
αποδοχής της δωρεάς από την ΚΕΔΕ 
που αντιστοιχεί στον Δήμο μας και  
β) γα τον καθορισμό του κριτηρίου 
κατανομής των προϊόντων σε 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

κατανομής των προϊόντων σε 
φυσικά πρόσωπα. 

φυσικά πρόσωπα. 

15.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του 1ου ΑΠΕ και του 1ου 
ΠΚΤΜΝΕ του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019». 

416 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
2019». 

16.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Kατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε 
υφιστάμενα πεζοδρόμια 2020». 

417 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του 1ου ΑΠΕ του έργου «Kατασκευή 
ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα 
πεζοδρόμια 2020». 


