
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   27/09/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
21η  Τακτική Συνεδρίαση 24 Σεπτεμβρίου 2019  

Ήμερα Τρίτη & ώρα  14.30  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 17854 /20.09.2019 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος οικονομικού έτους 

2019. 
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Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος οικονομικού έτους 

2019. 

 
2. 

Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού του Δήμου Π. 

Φαλήρου, οικονομικού έτους 2019. 
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Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Π. 

Φαλήρου, οικονομικού έτους 2019. 

3. 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του ανοιχτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 

έργου «Συντήρηση και επισκευή 

Σχολικών Κτιρίων», 

προϋπολογισμού 247.500,00€ 

συμπ/νου Φ.Π.Α και αναθεώρησης  

μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 

ανοιχτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 

έργου «Συντήρηση και επισκευή 

Σχολικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 

247.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α και 

αναθεώρησης  μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

4. 

Έγκριση των όρων συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εργασία 

«Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου,  

Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 

2019», προϋπολογισμού μελέτης 

60.288,80 € συμπεριλ. ΦΠΑ  24%. 
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Έγκριση των όρων συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εργασία «Φύλαξη 

Πάρκου Φλοίσβου,  Τροκαντερό και 

Αγίας Σκέπης 2019», προϋπολογισμού 

μελέτης 60.288,80 € συμπεριλ. ΦΠΑ  

24%. 

5. 

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 

για τη συλλογή και διάθεση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 
124 

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για 

τη συλλογή και διάθεση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

6. 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 

κληρονομιάς της Ειρήνης 

Δασκαλοπούλου, ήτοι ενός 

διαμερίσματος, που βρίσκεται στο 

δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί 

της λεωφόρου Αγ. Βαρβάρας  αρ. 27, 

Π. Φάληρο, επιφάνειας 85 τ.μ. καθώς 

και μία θέση στάθμευσης 

αυτοκινήτου του υπογείου ορόφο 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 

κληρονομιάς της Ειρήνης 

Δασκαλοπούλου, ήτοι ενός 

διαμερίσματος, που βρίσκεται στο 

δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της 

λεωφόρου Αγ. Βαρβάρας  αρ. 27, Π. 

Φάληρο, επιφάνειας 85 τ.μ. καθώς και 

μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του 

υπογείου ορόφου. 



7. 

Έγκριση τεχνικής περιγραφής για 

ανάληψη υποχρέωσης για τη 

διαδικασία προμήθειας Επισκευή 

εκτάκτων βλαβών οχημάτων 

παραγωγικής  διαδικασίας 2019, σε 

βάρος των ΚΑ 20-6671,017, 30-

6671.011, 35-6671.010. 
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Έγκριση τεχνικής περιγραφής για 

ανάληψη υποχρέωσης για τη 

διαδικασία προμήθειας Επισκευή 

εκτάκτων βλαβών οχημάτων 

παραγωγικής  διαδικασίας 2019, σε 

βάρος των ΚΑ 20-6671,017, 30-6671.011, 

35-6671.010. 

8. 

Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση των 

βεβαιωμένων οφειλών της  ΣΠΗΛΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, σύμφωνα με το Ν. 

4611/2019. 
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Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση των 

βεβαιωμένων οφειλών της  ΣΠΗΛΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, σύμφωνα με το Ν. 

4611/2019. 

9. 

Έγκριση διαγραφής 1) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 483,44€ 

που αφορούν τέλος ακαθαρίστων 

εσόδων (0,5%) στον κ. ΜΗΤΡΕΛΛΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ, 2) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 40,82€ 

που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην κα 

ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, 3) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 213,82€ που αφορούν ΤΑΠ 

στον κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ, 4) βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 1.954,35€ που 

αφορούν τέλος ακαθαρίστων εσόδων 

(0,5%) στην εταιρεία Λ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ 

ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, 5) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 104,01€ 

που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κ.  

ΜΠΑΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. 
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Έγκριση διαγραφής 1) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 483,44€ που 

αφορούν τέλος ακαθαρίστων εσόδων 

(0,5%) στον κ. ΜΗΤΡΕΛΛΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ, 2) βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 40,82€ που αφορούν 

ΤΦ & ΤΑΠ στην κα ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, 3) βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 213,82€ που αφορούν 

ΤΑΠ στον κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ, 4) βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 1.954,35€ που 

αφορούν τέλος ακαθαρίστων εσόδων 

(0,5%) στην εταιρεία Λ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ 

ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, 5) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 104,01€ που 

αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κ.  ΜΠΑΧΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. 

10. 

Έγκριση διαγραφής 1) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 80,00€ 

που αφορούν κλήση στον κ. 

ΣΚΡΙΒΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 2) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 132,78€ που αφορούν ΤΦ & 

ΤΑΠ στον κο  ΣΤΑΥΡΙΔΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ, 3) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 24,80€ 

που αφορούν ΤΦ στον κ.  ΣΤΡΑΝΗ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟ, 4) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 21,98€ 

που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην κα 

ΤΑΣΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, 5) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 11,62€ που αφορούν ΤΦ & 

ΤΑΠ στην κα ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
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Έγκριση διαγραφής 1) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 80,00€ που 

αφορούν κλήση στον κ. ΣΚΡΙΒΑΝΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 2) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 132,78€ που 

αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κο  

ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, 3) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 24,80€ που αφορούν ΤΦ στον κ.  

ΣΤΡΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ, 4) βεβαιωμένων 

οφειλών συνολικού ποσού 21,98€ που 

αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην κα ΤΑΣΣΗ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ, 5) βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 11,62€ που αφορούν 

ΤΦ & ΤΑΠ στην κα ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6)βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 231,36€ που αφορούν τέλος 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

     
         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 

6)βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 231,36€ που αφορούν τέλος 

κατάληψης κοιν. Χώρων με κάδο 

στον κ. ΜΑΛΤΕΖΟ ΞΑΝΘΟ. 

κατάληψης κοιν. Χώρων με κάδο στον 

κ. ΜΑΛΤΕΖΟ ΞΑΝΘΟ. 

11. 

Έγκριση διαγραφής 1) διαγραφής 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 155,76€ που αφορούν ΤΦ & 

ΤΑΠ στον κ. ΠΙΚΡΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, 2) διαγραφής 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 14,27€ που αφορούν τέλος 

ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) στον κο  

ΠΟΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, 3) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 212,85€ που αφορούν ΤΑΠ 

στον κ.  ΣΚΟΡΔΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ, 4) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 207,50€ που αφορούν ΤΦ & 

ΤΑΠ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΑΕ, 5) βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 77,98€ που 

αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κ.  

ΤΣΙΜΠΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, 6) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 57,02€ που αφορούν ΤΦ & 

ΤΑΠ στην κα ΤΣΟΥΡΕΚΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟ. 
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Έγκριση διαγραφής 1) διαγραφής 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 155,76€ που αφορούν ΤΦ & 

ΤΑΠ στον κ. ΠΙΚΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, 

2) διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 14,27€ που αφορούν 

τέλος ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) στον 

κο  ΠΟΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, 3) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 212,85€ που αφορούν ΤΑΠ στον 

κ.  ΣΚΟΡΔΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ, 4) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 207,50€ που αφορούν ΤΦ & 

ΤΑΠ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, 

5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 77,98€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ 

στον κ.  ΤΣΙΜΠΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, 6) 

βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 

ποσού 57,02€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ 

στην κα ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ. 

12 

Λήψη απόφασης για συμμετοχή 

υπαλλήλων της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε 

εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα 

«Κλάδευση υψηλών δέντρων σε 

Δήμους» που διοργανώνει η 

εταιρεία «Ιnternational Forum 

Training  & Consulting” στην Αθήνα 

την 16/10/2019 . 
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Λήψη απόφασης για συμμετοχή 

υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου σε εκπαιδευτική ημερίδα 

με θέμα «Κλάδευση υψηλών δέντρων 

σε Δήμους» που διοργανώνει η 

εταιρεία  «Ιnternational Forum 

Training & Consulting” στην Αθήνα 

την 16/10/2019 . 


