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Παλαιό Φάληρο , 04.06.2021
Αρ.Πρωτ.: 14370
ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚA ΜΕΛΗ
1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ)
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
3. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
4. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
5. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ
6. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
8. ΣΙΜΟ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΠΟΓΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
2. ΚΟΡΟΜΗΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
3. ΒΑΤΙΣΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟ
4. ΔΟΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ
5. ΜΠΕΦΟΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(άρθρο 75 του Ν. 3852/2010)
Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)
του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19» την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.33506/29.05.2021 και την με αρ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/01.06.2021 εγκ. 46 ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της παρ.7 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, σας καλούμε να λάβετε μέρος στην τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr την 8η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού:
«Προμήθεια καυσίμων αυτ/των - μηχ/των 2021», ποσού μελέτης 48.000€ πλέον ΦΠΑ.
1ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019, ομάδες 2,3,4.
2ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας»
3ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε διάφορα σημεία του Δήμου», για
την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
4ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της
υπηρεσίας «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ 2021».
5ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση των παραδοτέων ειδών της διαδικασίας ανοικτού
διαγωνισμού Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού
καθαριότητας πεζοδρομίων (Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχ/τος υδραυλικής μετάδοσης
ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος (Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια
6ο Θέμα:

αυτοκινούμενων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων
χωρητικότητας 500-650 lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ)
λόγω αλλαγής των παραγόμενων μοντέλων.
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης: Προστασία λουομένων
κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, 2021 με αύξηση του συμβατικού
τιμήματος κατά 10%.
7ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δεκαεπτά (17) υπαλλήλων, με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
8ο Θέμα:

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής :
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 13,49€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΙΟΡΔΑΝΗ ΑΝΝΑ,
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 45,36€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ,
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 18,89€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στον κο ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΟ,
4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 5,32€που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στον κο ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΟ,
5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 18,89€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στον κο ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑ,
6) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 5,32€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στην κα ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
9ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την ανανέωση μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους των
συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού που προσλήφθηκε με
ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39
Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α').
10ο Θέμα:

Αποδοχή δωρεάς ποσού 550€ από τον Όμιλο Φιλίας & Επικοινωνίας (ΟΦΕ), για τις
προνοιακές δράσεις του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
11ο Θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

