
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   18/09/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 

32η  Τακτική Συνεδρίαση 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Ήμερα Παρασκευή  & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 17123/ 11.09.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Έγκριση 3ης τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2020.  
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Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2020.  

2.  
Έγκριση 4ης μερικής 
αναμόρφωσης Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2020. 
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 Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 
2020. 

3.  

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού «Κατασκευή 
ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα 
πεζοδρόμια 2020», για την 
ανάδειξη οριστικού μειοδότη. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού «Κατασκευή 
ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα 
πεζοδρόμια 2020», για την ανάδειξη 
οριστικού μειοδότη. 

4.  

Λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση της με αρ.  235/2020  
ΑΟΕ που αφορά στην αποδοχή 
δωρεάς από το Δήμο μας  ποσού 
5.405,75€ από το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως προς 
τον καθορισμό των κριτηρίων 
κατανομής της πίστωσης σε φυσικά 
πρόσωπα, κατόπιν του με αρ.πρωτ. 
16174/28.08.2020  εγγράφου της 
ΚΕΔΕ. 
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Λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση της με αρ.  235/2020  
ΑΟΕ που αφορά στην αποδοχή 
δωρεάς από το Δήμο μας  ποσού 
5.405,75€ από το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, ως προς τον 
καθορισμό των κριτηρίων 
κατανομής της πίστωσης σε φυσικά 
πρόσωπα, κατόπιν του με αρ.πρωτ. 
16174/28.08.2020  εγγράφου της 
ΚΕΔΕ. 

5.  

Αποδοχή επιχορήγησης  ποσού  
660.000,00€ από το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στον άξονα 
προτεραιότητας «Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος» με τίτλο  
«Προμήθεια απορριμματοφόρων 
και λοιπών οχημάτων αποκομιδής 
και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών» , 
σύμφωνα με τους όρους του 
προγράμματος. 
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Αποδοχή επιχορήγησης  ποσού  
660.000,00€ από το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στον άξονα 
προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη 
και η προστασία περιβάλλοντος» με 
τίτλο «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών» , σύμφωνα 
με τους όρους του προγράμματος. 

6.  

Κατακύρωση του διαγωνισμού: 
Προμήθεια συνοδευτικού 
εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 
μονάδες αυτοφερόμενου 
εξοπλισμού καθαριότητας 
πεζοδρομίων (Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια χορτοκοπτικού 
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Κατακύρωση του διαγωνισμού: 
Προμήθεια συνοδευτικού 
εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 
μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού 
καθαριότητας πεζοδρομίων 
(Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια 
χορτοκοπτικού μηχ/τος υδραυλικής 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

μηχ/τος υδραυλικής μετάδοσης 
ισχύος, υψηλής στρεμματικής 
απόδοσης με συλλέκτη 
υπολείμματος ( Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια αυτοκινούμενων 
αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 
compact) με κάδο συγκέντρωσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 500-
650 lit και συνοδευτικό εξοπλισμό 
αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών ( 
Φιλόδημος ΙΙ). 

μετάδοσης ισχύος, υψηλής 
στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη 
υπολείμματος ( Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια αυτοκινούμενων 
αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 
compact) με κάδο συγκέντρωσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 500-
650 lit και συνοδευτικό εξοπλισμό 
αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών ( 
Φιλόδημος ΙΙ). 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της έως τώρα διαδικασίας, ορισμός 
ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 
των οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την προμήθεια:                   
Επέκταση- αναβάθμιση δομών στις 
οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου (κωδ. ΟΠΣ 5035513 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"Αττική 2014-2020). 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
έως τώρα διαδικασίας, ορισμός 
ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 
των οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την προμήθεια:                   
Επέκταση- αναβάθμιση δομών στις 
οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου (κωδ. ΟΠΣ 5035513 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 
2014-2020). 

8.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 4.38 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα  ΜΑΝΑΛΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 4.38 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα  ΜΑΝΑΛΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

9.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 13,15 € που 
αφορούν ΤΑΠ στον κ.  ΜΑΝΑΛΗ 
ΧΡΗΣΤΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 13,15 € που 
αφορούν ΤΑΠ στον κ.  ΜΑΝΑΛΗ 
ΧΡΗΣΤΟ. 

10.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 39,36 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 39,36 € που 
αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ. 

11.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 540,00 € που 
αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κ. 
ΚΟΝΤΟΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 

273 

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 540,00 € που 
αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κ. 
ΚΟΝΤΟΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 

12. Έκτ. 

Έγκριση 3ης Μερικής 
Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου Π. Φαλήρου» οικ. έτους 
2020. 
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Έγκριση  3ης Μερικής Αναμόρφωσης 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου» οικ. 
έτους 2020. 


