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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. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΠΟΓΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
2. ΚΟΡΟΜΗΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
3. ΒΑΤΙΣΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟ
4. ΔΟΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ
5. ΜΠΕΦΟΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

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» και τη με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020
εγκύκλιο, 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 05η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση
και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:
Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού
167,96€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στην κα ABDUL-RAHMAN MARGARITA.
1ο Θέμα:

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 231,16€ που
αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στην εταιρεία ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΟΕ.
2ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40
του Ν. 4735/2020.
3ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση της Online συμμετοχής τριών υπαλλήλων του τμήματος
Πρ/σμού-Λογιστικού Δ/νσης Ο.Υ του Δήμου σε σεμινάριο με θέμα «Η νέα λειτουργικότητα έκδοσης
Εντολής Πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ από 01-01-2021», την 17.03.2021.
4ο Θέμα:

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2019».
5ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την εξακρίβωση
κόστους στο πλαίσιο υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης του Δήμου Π. Φαλήρου στις Προσκλήσεις του
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
6ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και στη
πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» με τίτλο έργου : «Κατασκευή
υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Φλοίσβο, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου».
7ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» , στον άξονα προτεραιότητας
«Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» και στη πρόσκληση
χρηματοδότησης ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
με τίτλο έργου : «Ωρίμανση έργων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ».
8ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» και στην πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ10 με τίτλο
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ » με
τίτλο έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΟΑΚΕ ΚΑΙ ΔΥΟ(2)
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
9ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» , στον άξονα προτεραιότητας
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και στη
πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» με τίτλο έργου : «Δράσεις Αντισεισμικής Προστασίας για το Δήμο
Παλαιού Φαλήρου.
10ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη διαδικασία προμήθειας
Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2021, σε βάρος των ΚΑ 20-6671.018,
30-6671.003, 35-6671.009.
11ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη διαδικασία προμήθειας
ανταλλακτικών και εργασιών για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων και δίτροχων στα πλαίσια της ΑΠ. Υπ.
Πρ.3373/390/1975, 2021, σε βάρος των ΚΑ 10-6671.005, 20-6671.001, 30-6671.005, 35-6671.006, 456671.004.
12ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού
«Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος για την ομάδα 5», προϋπολογισμού μελέτης 32.372,06€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).
13ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το έργο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ / 2020».
14ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της: Προμήθειας
καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 20182020 και τροποποίηση της σύμβασης με αύξηση των ποσοτήτων κατά 10%.
15ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για
την τροποποίηση της ανάθεσης για
τη δράση παροχής
«εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο της διάχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής
ανάπτυξης της πόλης του Παλαιού Φαλήρου» 2020-2021, δίχως μεταβολή του ποσού ανάθεσης.
16ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής διενέργειας
-αξιολόγησης και την κατακύρωση του αποτελέσματος για την προμήθεια έκτακτων ειδών υγιεινής &
καθαριότητας στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει της
προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,χωρίς την
17ο Θέμα:

χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ.γ΄της παρ.2 του αρ.32 του ν./4412/2016 (Α΄147) σύμφωνα με την παρ.3 εδ.
Α΄και β΄του αρ.10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55 ) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του.
Παροχή παγίας προκαταβολής σε βάρος ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,
με απόδοση λογαριασμού και ορισμός διαχειριστή αυτής.
18ο Θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

