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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Σύνταξη του σχεδίου της 8ης μερικής 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2019. 

147 
Σύνταξη του σχεδίου της 8ης μερικής 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2019. 

 
2. 

Λήψη απόφασης για την επανάληψη 
της μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης χώρου στέγασης του 
Πνευματικού Κέντρου στην περιοχή 
Κοψαχείλα και καθορισμός όρων, μετά 
το από 21.10.2019 πρακτικό 
δημοπρασίας. 
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Λήψη απόφασης για την επανάληψη 
της μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης χώρου στέγασης του 
Πνευματικού Κέντρου στην περιοχή 
Κοψαχείλα και καθορισμός όρων, μετά 
το από 21.10.2019 πρακτικό 
δημοπρασίας. 
 

3. 

Λήψη απόφασης για την 
αναπροσαρμογή συντελεστή Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων ( Φ.Η.Χ. )   
έτους  2020 κατά  25 % σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του αρ.113 του Ν. 
1892/1990. 
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Λήψη απόφασης για την 
αναπροσαρμογή συντελεστή Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων ( Φ.Η.Χ. )   
έτους  2020 κατά  25 % σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του αρ.113 του Ν. 
1892/1990. 
 

4. 

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. εξόδων 
00-6736.001: Επιχορήγηση σε 
Πολιτιστικούς Συλλόγους & σωματεία,  
π/υ ο.ε. 2019 (συν. ποσό 15.000,οο€) 
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Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. εξόδων 
00-6736.001: Επιχορήγηση σε 
Πολιτιστικούς Συλλόγους & σωματεία,  
π/υ ο.ε. 2019 (συν. ποσό 15.000,οο€) 

5. 

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. εξόδων 
00-6735.003: Επιχορήγηση σε 
Αθλητικούς Συλλόγους & σωματεία,  
π/υ ο.ε. 2019 (συν. ποσό 132.000,οο€) 
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Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. εξόδων 
00-6735.003: Επιχορήγηση σε 
Αθλητικούς Συλλόγους & σωματεία,  
π/υ ο.ε. 2019 (συν. ποσό 132.000,οο€) 
 

6. 

Λήψη απόφασης για την έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής,   στο όνομα 
της υπαλλήλου ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ 
ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ για τα έξοδα μετάβασης 
του Δημάρχου κ. Ιω. Φωστηρόπουλου 
και του Γ. Γραμματέα κ. Καρούμπαλη 
Π. στη Ναύπακτο για τη συμμετοχή 
τους στην 1η Ετήσια Συνάντηση 
Προϊσταμένων Οικονομικών 
Υπηρεσιών ΟΤΑ που θα 
πραγματοποιηθεί στις 1 – 2 Νοεμβρίου 
2019. 
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Λήψη απόφασης για την έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής,   στο όνομα 
της υπαλλήλου ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ 
ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ για τα έξοδα μετάβασης 
του Δημάρχου κ. Ιω. Φωστηρόπουλου 
και του Γ. Γραμματέα κ. Καρούμπαλη 
Π. στη Ναύπακτο για τη συμμετοχή 
τους στην 1η Ετήσια Συνάντηση 
Προϊσταμένων Οικονομικών 
Υπηρεσιών ΟΤΑ που θα 
πραγματοποιηθεί στις 1 – 2 Νοεμβρίου 
2019. 



    
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ     
     
                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

7. 

Λήψη απόφασης  για την έγκριση των 
όρων ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την διενέργεια της 
διαδικασίας εκ μέρους των ΔΠΣ Π. 
Φαλήρου: Υποέργου 1 Δημιουργία 
Ιστοσελίδας προσβασιμότητας (ΑΑ-
ΑΑΑ), Προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (Η/Υ), ηλεκτρικών ειδών 
και παιχνιδιών εξωτερικού χώρου. 
(Δημοπρατείται στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» 
για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:  
«Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών, 
στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου » (πρόσκληση της 
Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 
ΑΤΤ068, ΑΔΑ: 6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ και τις 
τροποποιήσεις αυτής ΑΔΑ: Ω3ΔΘ7Λ7-
087 και ΑΔΑ: 66ΚΖ7Λ7-2ΦΧ 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΤΤΙΚΗ» - ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο 
οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση 
- αναβάθμιση υποδομών στις οποίες 
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες», 
προϋπολογισμού 99.990,20€ περιλ. 
ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης  για την έγκριση των 
όρων ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την διενέργεια της 
διαδικασίας εκ μέρους των ΔΠΣ Π. 
Φαλήρου: Υποέργου 1 Δημιουργία 
Ιστοσελίδας προσβασιμότητας (ΑΑ-
ΑΑΑ), Προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (Η/Υ), ηλεκτρικών ειδών 
και παιχνιδιών εξωτερικού χώρου. 
(Δημοπρατείται στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 
2020» για την υλοποίηση της πράξης 
με τίτλο:  «Επέκταση – αναβάθμιση 
υποδομών, στις οποίες παρέχονται 
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου » (πρόσκληση της 
Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 
ΑΤΤ068, ΑΔΑ: 6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ και τις 
τροποποιήσεις αυτής ΑΔΑ: Ω3ΔΘ7Λ7-
087 και ΑΔΑ: 66ΚΖ7Λ7-2ΦΧ 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΤΤΙΚΗ» - ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο 
οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο 
«Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών 
στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες», προϋπολογισμού 
99.990,20€ περιλ. ΦΠΑ. 

8. 

Λήψη απόφασης  για την έγκριση των 
όρων ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών: 
Μεταφορές προσώπων (εκδρομές 
μελών ΚΑΠΗ) 2019 (για 2 έτη), 
προϋπολογισμού 99.200,00€ περιλ. 
ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης  για την έγκριση των 
όρων ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών: 
Μεταφορές προσώπων (εκδρομές 
μελών ΚΑΠΗ) 2019 (για 2 έτη), 
προϋπολογισμού 99.200,00€ περιλ. 
ΦΠΑ. 
 

9.            
έκτ. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
ανάληψης χρημάτων ποσού 780,00€, 
με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα 
της υπαλλήλου ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ 
ΣΕΡΙΝΙΑΡΗ για τις δαπάνες της 
μετάβασης του Δημάρχου  Ιωάννη 
Φωστηρόπουλου  στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στο Φανάρι της 
Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία στις 
19 & 20 Νοεμβρίου 2019. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
ανάληψης χρημάτων ποσού 780,00€, 
με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα 
της υπαλλήλου ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ 
ΣΕΡΙΝΙΑΡΗ για τις δαπάνες της 
μετάβασης του Δημάρχου  Ιωάννη 
Φωστηρόπουλου  στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στο Φανάρι της 
Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία στις 
19 & 20 Νοεμβρίου 2019. 
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