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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Επικύρωση αποτελεσμάτων του 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
Προμήθεια λαμπτήρων & 
φωτιστικών σωμάτων μικρών 
σιδηροιστών κ.λ.π. και προμήθεια  
λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων 
και υλικών αλεξικέραυνων για 
σχολικά κτίρια 2021 στα πλαίσια 
του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, 
στάδιο αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών 
προσφορών – ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη. 

73 

Επικύρωση αποτελεσμάτων του 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών 
σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 
και προμήθεια  λαμπτήρων , 
φωτιστικών σωμάτων και υλικών 
αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 
2021 στα πλαίσια του προγράμματος 
Φιλόδημος ΙΙ, στάδιο αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών 
προσφορών – ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη. 
 

2.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας 
παράδοσης της προμήθειας: 
Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων 
και μέσων εγκεκριμένης μελέτης 
πυροπροστασίας στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Π. Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης 
της προμήθειας: Υλοποίηση και 
συντήρηση μέτρων και μέσων 
εγκεκριμένης μελέτης 
πυροπροστασίας στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Π. Φαλήρου. 

3.  

Λήψη απόφασης για την 
κατακύρωση αποτελεσμάτων του 
ανοικτού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υλικών για την 
αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων του ΔΑΚ» στα 
πλαίσια του προγράμματος 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
υλικών για την αναβάθμιση 
αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ» 
στα πλαίσια του προγράμματος 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

4.  

Έγκριση πρακτικού επικύρωσης 
του διαγωνισμού για το έργο : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 

76 

Έγκριση πρακτικού επικύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 
& ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 

5.  

Λήψη απόφασης επί του 

πρακτικού ασυνήθιστα χαμηλής 

προσφοράς του διαγωνισμού για 

το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
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Λήψη απόφασης επί του πρακτικού 

ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του 

διαγωνισμού για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 



 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
                        ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

2021». 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021». 

6.  

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

7.  

Λήψη απόφασης για την πλήρωση 
των έξι (6) θέσεων τακτικού 
προσωπικού οι οποίες εγκρίθηκαν 
στα πλαίσια του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2022 από τους πίνακες 
επιλαχόντων της 13Κ/2021 
Προκήρυξης του ΑΣΕΠ. 
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Λήψη απόφασης για την πλήρωση των 
έξι (6) θέσεων τακτικού προσωπικού 
οι οποίες εγκρίθηκαν στα πλαίσια του 
ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2022 από τους 
πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 
Προκήρυξης του ΑΣΕΠ. 
 


