
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   09/12/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  

29η  Τακτική Συνεδρίαση 17 Δεκεμβρίου 2019  

Ήμερα Τρίτη  & ώρα  13.00  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης :  24007/13.12.2019 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Σύνταξη σχεδίου της 10ης μερικής  

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2019. 
181 

Σύνταξη σχεδίου της 10ης μερικής  

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2019. 

 
2. 

Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης για το έτος 

2020 του Δήμου Π. Φαλήρου,  στο 

οποίο  κατ’ελάχιστον  απαιτείται η 

ύπαρξη τεχνικού προγράμματος και 

στη συνέχεια την υποβολή αυτού 

στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

ψήφιση. 

182  

Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης για το έτος 

2020 του Δήμου Π. Φαλήρου,  στο 

οποίο  κατ’ελάχιστον  απαιτείται η 

ύπαρξη τεχνικού προγράμματος και 

στη συνέχεια την υποβολή αυτού 

στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

ψήφιση. 

3. 

Έγκριση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, 

μετά τη με αρ. πρωτ. 2222/22-11-

2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου  

Οικονομικής Αυτοτέλειας, προς 

υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο 

προς συζήτηση και ψήφιση. 

183 

Έγκριση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, 

μετά τη με αρ. πρωτ. 2222/22-11-

2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου  

Οικονομικής Αυτοτέλειας, προς 

υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο 

προς συζήτηση και ψήφιση. 

4. 

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το 

έτος 2020. 
184 

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το 

έτος 2020. 

5. 

Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικ.έτους 2019 

Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικ.έτους 2019. 

185 

Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικ.έτους 2019 

Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικ.έτους 2019. 

6. 

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 

οικ. έτους 2020. 
186 

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 

οικ. έτους 2020. 

7. 

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 

οικ. έτους 2020. 
187 

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 

οικ. έτους 2020. 



8. 

Έγκριση Προϋπολογισμού του 

ΠΟ.Α.ΚΕ του Δήμου Παλαιού 

Φαλήρου οικονομικού έτους 2020. 
188 

Έγκριση Προϋπολογισμού του 

ΠΟ.Α.ΚΕ του Δήμου Παλαιού 

Φαλήρου οικονομικού έτους 2020. 

9. 

Έγκριση της 4ης μερικής 

αναμόρφωσης των Δημοτικών 

παιδικών σταθμών Δήμου Π. 

Φαλήρου. 

189 

Έγκριση της 4ης μερικής 

αναμόρφωσης των Δημοτικών 

παιδικών σταθμών Δήμου Π. 

Φαλήρου. 

10. 

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, 

ποσού 62,00€  στο όνομα του 

υπαλλήλου Οικονόμου Κων/νου για 

την τοποθέτηση ενός φωτιστικού 

σώματος επί υπάρχοντος στύλου 

(προς την ΔΕΔΔΗΕ στον ΚΑ 

20.6279.001). 

190 

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, 

ποσού 62,00€  στο όνομα του 

υπαλλήλου Οικονόμου Κων/νου για 

την τοποθέτηση ενός φωτιστικού 

σώματος επί υπάρχοντος στύλου 

(προς την ΔΕΔΔΗΕ στον ΚΑ 

20.6279.001). 

11. 

Απόδοση Παγίας Προκαταβολής 

οικ. έτους 2019. 

 

191 

Απόδοση Παγίας Προκαταβολής 

οικ. έτους 2019. 

 

12. 

Έγκριση όρων συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2019, 

προυπολογισμού μελέτης 

74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 

αναθεώρησης 

192 

Έγκριση όρων συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

2019, προυπολογισμού μελέτης 

74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 

αναθεώρησης 

13. 

Έγκριση όρων, συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

εργολάβου, εκτέλεσης του έργου 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”, 

προϋπολογισμού μελ. 74.400,00€, 

συμπ/νου Φ.Π.Α. & αναθεώρησης.  

193 

Έγκριση όρων, συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

εργολάβου, εκτέλεσης του έργου 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”, 

προϋπολογισμού μελ. 74.400,00€, 

συμπ/νου Φ.Π.Α. & αναθεώρησης.  

14. 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

ανοικτού διαγωνισμού για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

2019» προϋπολογισμού μελέτης 

150.000,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

194 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

ανοικτού διαγωνισμού για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

2019» προϋπολογισμού μελέτης 

150.000,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

15. 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για 

το έργο «Επισκευή παιδικών χαρών 

ευρισκομένων εντός σχολικών 

χώρων.» 

195 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για 

το έργο «Επισκευή παιδικών χαρών 

ευρισκομένων εντός σχολικών 

χώρων.» 

16. 

Λήψη απόφασης έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 354,20€ που 

αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ 

ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

στον κ. ΚΥΠΡΑΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 

196 

Λήψη απόφασης έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 354,20€ που 

αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ 

ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

στον κ. ΚΥΠΡΑΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 



17. 

Έγκριση των όρων ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισμού, για την 

διενέργεια της προμήθειας : 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

κάθε τύπου 2019, ποσού 

578.980,80€ περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ.  

197 

Έγκριση των όρων ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισμού, για την 

διενέργεια της προμήθειας : 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

κάθε τύπου 2019, ποσού 

578.980,80€ περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ.  

18. 

Έγκριση όρων ανοιχτού 

διαγωνισμού για το έργο Ενίσχυση 

και επέκταση Δημοτικού φωτισμού, 

ποσού 200.000,00€ 

περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

198 

Έγκριση όρων ανοιχτού 

διαγωνισμού για το έργο Ενίσχυση 

και επέκταση Δημοτικού φωτισμού, 

ποσού 200.000,00€ 

περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

19. 

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 

των οικονομικών προσφορών του 

ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθεια 

συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των 

έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου 

εξοπλισμού καθαριότητας 

πεζοδρομίων, προμήθεια 

χορτοκοπτικού μηχανήματος 

υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, 

υψηλής στρεμματικής απόδοσης με 

συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια 

αυτοκ/νων αναρροφητικών 

σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο 

συγκέντρωσης απορριμμάτων 

χωρητικότητας 500-650lit και 

συνοδευτικό εξοπλισμό 

αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών 

(Φιλόδημος ΙΙ). 

199 

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 

των οικονομικών προσφορών του 

ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθεια 

συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των 

έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου 

εξοπλισμού καθαριότητας 

πεζοδρομίων, προμήθεια 

χορτοκοπτικού μηχανήματος 

υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, 

υψηλής στρεμματικής απόδοσης με 

συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια 

αυτοκ/νων αναρροφητικών 

σαρώθρων (τύπου compact) με 

κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων 

χωρητικότητας 500-650lit και 

συνοδευτικό εξοπλισμό 

αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών 

(Φιλόδημος ΙΙ). 

20. 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

για τις ομάδες 1, 2 του ανοικτού 

διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ μέσω 

του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ», προϋπολογισμού μελέτης 

217.670,00€ πλέον ΦΠΑ. 

200 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

για τις ομάδες 1, 2 του ανοικτού 

διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ μέσω 

του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ», προϋπολογισμού μελέτης 

217.670,00€ πλέον ΦΠΑ. 

21. 

Καθορισμός όρων μειοδοτικής 

δημοπρασίας μίσθωσης χώρου 

στέγασης παραρτήματος Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Αγ. 

Βαρβάρας. 

201 

Καθορισμός όρων μειοδοτικής 

δημοπρασίας μίσθωσης χώρου 

στέγασης παραρτήματος Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Αγ. 

Βαρβάρας. 

22. 

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 

& Αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

οικοδομικού αντικειμένου σύμφωνα 

202 

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 

& Αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

οικοδομικού αντικειμένου σύμφωνα 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ     
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

23. 

Συγκρότηση Επιτροπής 

διαγωνισμού για την ανάδειξη 

εργολάβου των δημοπρατούμενων 

έργων του Δήμου Π. Φαλήρου βάσει 

του άρθρου 221 παρ. 8Α του 

Ν.4412/2016. 

203 

Συγκρότηση Επιτροπής 

διαγωνισμού για την ανάδειξη 

εργολάβου των δημοπρατούμενων 

έργων του Δήμου Π. Φαλήρου βάσει 

του άρθρου 221 παρ. 8Α του 

Ν.4412/2016. 


