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Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
29η  Τακτική Συνεδρίαση  21  Σεπτεμβρίου  2021 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 23560/17.09.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης 
μερικής αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ 
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. 
Φαλήρου», οικ. έτους 2021. 

301 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης 
μερικής αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ 
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. 
Φαλήρου», οικ. έτους 2021. 

2.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση  1ου 
ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 
2020». 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση  1ου 
ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 
2020». 

3.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας ειδών 
ατομικής προστασίας στα πλαίσιο των 
μέτρων περιορισμού διασποράς του 
COVID-19 (αναλώσιμες ιατρικές  μάσκες 
προσώπου). 

303 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας ειδών 
ατομικής προστασίας στα πλαίσιο των 
μέτρων περιορισμού διασποράς του 
COVID-19 (αναλώσιμες ιατρικές  μάσκες 
προσώπου). 

4.  

Λήψη απόφασης για την παράταση 
διάρκειας  της   σύμβασης : «Δράσεις για 
μοντέρνους χορούς ΚΔΑΠ». 
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Λήψη απόφασης για την παράταση 
διάρκειας  της   σύμβασης : «Δράσεις για 
μοντέρνους χορούς ΚΔΑΠ». 

5.  

Λήψη απόφασης για την διαγραφή 
προσαυξήσεων, ποσού 54,65€ στον κ. 
Γκούμα Παναγιώτη του Νικολάου. 
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Λήψη απόφασης για την διαγραφή 
προσαυξήσεων, ποσού 54,65€ στον κ. 
Γκούμα Παναγιώτη του Νικολάου. 

6.  

Λήψη απόφασης για την Παράταση 
χρόνου εκτέλεσης της εργασίας 
«Συλλογή και Διάθεση 
Εγκαταλελειμμένων οχημάτων». 

306 

Λήψη απόφασης για την Παράταση 
χρόνου εκτέλεσης της εργασίας «Συλλογή 
και Διάθεση Εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων». 

7.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δύο 
(2) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 
έως οκτώ (8) μήνες με κάλυψη της 
δαπάνης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους στα πλαίσια του 
προγραμματισμού προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού για το έτος 2021. 
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Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δύο 
(2) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 
οκτώ (8) μήνες με κάλυψη της δαπάνης 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
στα πλαίσια του προγραμματισμού 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το 
έτος 2021. 

8.  

Λήψη απόφασης για την επιβολή 
ειδικού τέλους 0,20€ ανά τ.μ. 
ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του 
Ν. 1828/1989 όπως συμπληρώθηκε  & 
ισχύει  ( σχολικά κτίρια). 
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Λήψη απόφασης για την επιβολή ειδικού 
τέλους 0,20€ ανά τ.μ. ηλεκτροδοτούμενης 
επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 25 του Ν. 1828/1989 όπως 
συμπληρώθηκε  & ισχύει  ( σχολικά 
κτίρια). 


