
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   6/11/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 

35η  Τακτική Συνεδρίαση 03 Νοεμβρίου 2020 

Ήμερα Τρίτη  & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 20993 / 30.10.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση του σχεδίου  Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης για το 
έτος 2021 του Δήμου Π. Φαλήρου, 
το οποίο κατ’ ελάχιστον 
περιλαμβάνει το τεχνικό 
πρόγραμμα. 
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Έγκριση του σχεδίου  Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης για το έτος 
2021 του Δήμου Π. Φαλήρου, το 
οποίο κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει 
το τεχνικό πρόγραμμα. 
 

2.  

Έγκριση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 του Δήμου Π. 
Φαλήρου. 
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 Έγκριση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 του Δήμου Π. Φαλήρου. 
 

3.  

Λήψη απόφασης για την 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 00-
6735.003: Επιχορήγηση σε 
Αθλητικούς Συλλόγους & 
σωματεία,  π/υ ο.ε. 2020  (συν. 
ποσού 92.900,00€) 
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Λήψη απόφασης για την 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 00-
6735.003: Επιχορήγηση σε 
Αθλητικούς Συλλόγους & 
σωματεία,  π/υ ο.ε. 2020  (συν. 
ποσού 92.900,00€) 

4.  

Λήψη απόφασης για την 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 00-
6736.001: Επιχορήγηση σε 
Πολιτιστικούς Συλλόγους & 
σωματεία,  π/υ ο.ε. 2020 (συν. 
ποσό 7.500,οο€) 
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Λήψη απόφασης για την 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 00-
6736.001: Επιχορήγηση σε 
Πολιτιστικούς Συλλόγους & 
σωματεία,  π/υ ο.ε. 2020 (συν. ποσό 
7.500,οο€) 

5.  

Λήψη απόφασης για την 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 00-
6736.002: Επιχορήγηση σε Ιερούς 
Ναούς,  π/υ ο.ε. 2020 (συν. ποσό 
8.000,οο€). 
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Λήψη απόφασης για την 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 00-
6736.002: Επιχορήγηση σε Ιερούς 
Ναούς,  π/υ ο.ε. 2020 (συν. ποσό 
8.000,οο€). 

6.  

Λήψη απόφασης για την 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
στον Κ.Α. εξόδων 00-6441.001 
έγκριση πίστωσης ποσού 992€ για 
την υποβολή υποψηφιοτήτων στα 
Best City Awards 2020. 
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Λήψη απόφασης για την 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
στον Κ.Α. εξόδων 00-6441.001 
έγκριση πίστωσης ποσού 992€ για 
την υποβολή υποψηφιοτήτων στα 
Best City Awards 2020. 

7.  

Επικύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
για το έργο «Επισκευή 
Λιθόστρωτων οδών Π. Φαλήρου 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη για το έργο 
«Επισκευή Λιθόστρωτων οδών Π. 
Φαλήρου 2020», προϋπολογισμού 



2020», προϋπολογισμού 
150.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ & 
αναθεώρησης. 

150.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ & 
αναθεώρησης. 

8.  

Λήψη απόφασης για τον ορισμό 
ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 
των οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων κάθε 
τύπου 2019 κατόπιν της 
απόφασης 1333/2020 ΑΕΠΠ. 
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Λήψη απόφασης για τον ορισμό 
ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 
των οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 
2019 κατόπιν της απόφασης 
1333/2020 ΑΕΠΠ. 

9.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης της παροχής 
υπηρεσιών:  Συντήρηση αυτ/ων 
(πλύσιμο γρασάρισμα) 2019. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
της παροχής υπηρεσιών:  
Συντήρηση αυτ/ων (πλύσιμο 
γρασάρισμα) 2019. 

10.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του πρακτικού γνωμοδότησης της 
Επιτροπής διενέργειας 
αξιολόγησης και κατακύρωση του 
αποτελέσματος για την: 
Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού 
εξοπλισμού για την αντιμετώπιση 
του COVID-19 βάσει της 
προσφυγής στην εξαιρετική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά 
την περ. γ’ της παρ. 2 του αρ. 32 
του ν. 4412/2016(Α’ 147) 
σύμφωνα με την  παρ. 3 εδ. α’ και 
β’ του αρ. 10 της από 11.3.2020 
ΠΝΠ (ΦΑΚ Α’ 55). 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του πρακτικού γνωμοδότησης της 
Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης 
και κατακύρωση του 
αποτελέσματος για την: Προμήθεια 
ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού 
για την αντιμετώπιση του COVID-
19 βάσει της προσφυγής στην 
εξαιρετική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη 
χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ’ 
της παρ. 2 του αρ. 32 του ν. 
4412/2016(Α’ 147) σύμφωνα με την  
παρ. 3 εδ. α’ και β’ του αρ. 10 της 
από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΑΚ Α’ 55). 
 

11.  

Λήψη απόφασης για την 
συγκρότηση της επιτροπής 
Διενέργειας και αξιολόγησης 
διαγωνισμών, ανάθεσης 
προμηθειών, υπηρεσιών 
αντικειμένου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
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Λήψη απόφασης για την 
συγκρότηση της επιτροπής 
Διενέργειας και αξιολόγησης 
διαγωνισμών, ανάθεσης 
προμηθειών, υπηρεσιών 
αντικειμένου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

12.  

Λήψη Απόφασης για την έγκριση 
των όρων συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εργασία 
«Εργασία κλαδέματος υψηλών κι 
επικίνδυνων δέντρων 2020», 
πρ/σμού μελέτης 59.520,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 
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Λήψη Απόφασης για την έγκριση 
των όρων συνοπτικού διαγωνισμού 
για την εργασία «Εργασία 
κλαδέματος υψηλών κι 
επικίνδυνων δέντρων 2020», 
πρ/σμού μελέτης 59.520,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 

13.  

Λήψη απόφασης για την έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ύψους 
15.000€, στο όνομα της 
υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (σχετ. η με αρ. 
36/2020 ΑΔΣ / ΑΔΑ: 6Α7ΛΩΞΕ-
ΧΟΨ, για την ανανέωση 
χρηματικού ποσού 
χρησιμοποίησης του 
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Λήψη απόφασης για την έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ύψους 
15.000€, στο όνομα της υπαλλήλου 
ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (σχετ. 
η με αρ. 36/2020 ΑΔΣ / ΑΔΑ: 
6Α7ΛΩΞΕ-ΧΟΨ, για την ανανέωση 
χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης 
του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για 
την επικόλληση γραμματοσήμων.  



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την 
επικόλληση γραμματοσήμων.  

 
 

14.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 2.466,84€ που 
αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στον κο 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΡΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 2.466,84€ που 
αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στον κο 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΡΗ. 

15.  

Κατακύρωση αποτελέσματος 
μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη 
μίσθωση ακινήτου προς στέγαση 
του Β΄ΚΑΠΗ στην περιοχή Αγ. 
Βαρβάρας. 
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Κατακύρωση αποτελέσματος 
μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη 
μίσθωση ακινήτου προς στέγαση 
του Β΄ΚΑΠΗ στην περιοχή Αγ. 
Βαρβάρας. 

16.  

Λήψη απόφασης για την 
 ανάθεση σε μεταφορική εταιρεία, 
της εργασίας μεταφοράς και 
αποκομιδής των πραγμάτων, που 
βρίσκονται στα διαμερίσματα 
Δημ. Λυμπερόπουλου. 

333 

Λήψη απόφασης για την  ανάθεση 
σε μεταφορική εταιρεία, της 
εργασίας μεταφοράς και 
αποκομιδής των πραγμάτων, που 
βρίσκονται στα διαμερίσματα Δημ. 
Λυμπερόπουλου. 


