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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
1ου ΑΠΕ του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ 2021». 

237 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου 
ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
2021». 

2.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων 
αυτοκινήτων & μηχ/των 2022-2024, 
στάδιο αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών 
– ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, 
προϋπολογισμού μελέτης 844.441,60€ 
πλέον ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού 
Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & 
μηχ/των 2022-2024, στάδιο αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών – 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, 
προϋπολογισμού μελέτης 844.441,60€ πλέον 
ΦΠΑ. 

3.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης: Προμήθεια 
καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & 
για θέρμανση & φωτισμό 2020-2022 με 
αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 
25%. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης: Προμήθεια 
καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για 
θέρμανση & φωτισμό 2020-2022 με αύξηση 
του συμβατικού τιμήματος κατά 25%. 

4.  

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της σύμβασης: «Αμοιβές και έξοδα 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
ΚΔΑΠ». 
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Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 
σύμβασης: «Αμοιβές και έξοδα παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας ΚΔΑΠ». 

5. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για την παράταση 
καταληκτικής προθεσμίας υποβολής 
προφορών κατά 8 ημέρες (19/8/2022) 
για το διαγωνισμό Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων - χορήγηση ειδών διαβίωσης, 
διατροφής σε άπορους δημότες 2022-
2023 & Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 
2022(ΔΠΣ) προκειμένου να απαντηθούν 
ερωτήματα ενδιαφερόμενων τα οποία 
λόγω δυσλειτουργίας του συστ ΕΣΗΔΗΣ 
δεν μπορούσαν να αναγνωστούν και 
απαντηθούν εμπρόθεσμα. 
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Λήψη απόφασης για την παράταση 
καταληκτικής προθεσμίας υποβολής 
προφορών κατά 8 ημέρες (19/8/2022) για το 
διαγωνισμό Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων - 
χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε 
άπορους δημότες 2022-2023 & Έξοδα 
λειτουργίας συσσιτίων 2022(ΔΠΣ) 
προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα 
ενδιαφερόμενων τα οποία λόγω 
δυσλειτουργίας του συστ ΕΣΗΔΗΣ δεν 
μπορούσαν να αναγνωστούν και 
απαντηθούν εμπρόθεσμα. 


