
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   28/02/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

4η  Τακτική Συνεδρίαση 25 Φεβρουαρίου 2020 

Ήμερα Τρίτη  & ώρα  13.00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης :  4258/21.02.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση του απολογισμού χρήσης 

2019 του ΝΠΔΔ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. 

27 

Έγκριση του απολογισμού χρήσης 

2019 του ΝΠΔΔ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. 

 
2. 

Καθορισμός όρων μειοδοτικής 

δημοπρασίας μίσθωσης χώρου 

στέγασης Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. 

28 

Καθορισμός όρων μειοδοτικής 

δημοπρασίας μίσθωσης χώρου 

στέγασης Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. 

3. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τεχνικής περιγραφής για την 
Προμήθεια ανταλλακτικών και 

εργασιών για τη συντήρηση 
λοιπών οχημάτων και δίτροχων 

στα πλαίσια  της ΑΠ. Υπ. 
Πρ.3373/390/1975, 2020. 

29 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τεχνικής περιγραφής για την 
Προμήθεια ανταλλακτικών και 

εργασιών για τη συντήρηση 
λοιπών οχημάτων και δίτροχων 

στα πλαίσια  της ΑΠ. Υπ. 
Πρ.3373/390/1975, 2020. 

4. 

Λήψη απόφασης έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 40,00€ που 

αφορά ΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016 στον 

κο ΛΑΜΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

31 

Λήψη απόφασης έγκριση 

διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 

συνολικού ποσού 40,00€ που 

αφορά ΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016 στον 

κο ΛΑΜΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

5. 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 

κληρονομιάς του Δημητρίου 

Λυμπερόπουλου, δηλαδή την 

πλήρη κυριότητα δύο 

διαμερισμάτων του τετάρτου (4ου) 

ορόφου πολυκατοικίας επί της 

οδού Αχιλλέως αρ. 99,  

επιφανείας 50 τ.μ. και 108 τ.μ. 

αντίστοιχα,  καθώς και μιας θέσης 

στάθμευσης και την ψιλή 

κυριότητα ενός ισογείου 

καταστήματος, επιφανείας 80 τ.μ. 

επί της αυτής πολυκατοικίας. 

30 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 

κληρονομιάς του Δημητρίου 

Λυμπερόπουλου, δηλαδή την 

πλήρη κυριότητα δύο 

διαμερισμάτων του τετάρτου (4ου) 

ορόφου πολυκατοικίας επί της 

οδού Αχιλλέως αρ. 99,  

επιφανείας 50 τ.μ. και 108 τ.μ. 

αντίστοιχα,  καθώς και μιας 

θέσης στάθμευσης και την ψιλή 

κυριότητα ενός ισογείου 

καταστήματος, επιφανείας 80 τ.μ. 

επί της αυτής πολυκατοικίας. 

6. 

Ανάκληση της υπ.αρ. 191/2019 

ΑΟΕ , που αφορά στην άσκηση 

αγωγής κατά του Κ.K, μετά τη με 

αρ.πρωτ. 4030/20.02.2020 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας 

32 

Ανάκληση της υπ.αρ. 191/2019 

ΑΟΕ , που αφορά στην άσκηση 

αγωγής κατά του Κ.Κ., μετά τη με 

αρ.πρωτ. 4030/20.02.2020 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

του Δήμου. του Δήμου. 

7. 

Λήψη απόφασης για την 

εξειδίκευση της πίστωσης ύψους 

700,00€ για τον εορτασμό της 

Καθαράς Δευτέρας, που θα 

πραγματοποιηθεί στο Δήμο μας 

την 2η Μαρτίου 2020 στο πάρκο 

Φλοίσβου, στα πλαίσια τηων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

33 

Λήψη απόφασης για την 

εξειδίκευση της πίστωσης ύψους 

700,00€ για τον εορτασμό της 

Καθαράς Δευτέρας, που θα 

πραγματοποιηθεί στο Δήμο μας 

την 2η Μαρτίου 2020 στο πάρκο 

Φλοίσβου, στα πλαίσια τηων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

8. 

Παροχή παγίας προκαταβολής σε 

βάρος ΚΑ του προυπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020, με 

απόδοση λογαριασμού και 

ορισμός διαχειριστή αυτής. 

34 

Παροχή παγίας προκαταβολής σε 

βάρος ΚΑ του προυπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020, με 

απόδοση λογαριασμού και 

ορισμός διαχειριστή αυτής. 

9. έκτ. 

Λήψη απόφασης για την έκδοση 

εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

635,00 € στο όνομα του 

υπαλλήλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την 

πληρωμή εγγυήσεων για τις 

συμβάσεις με πάροχο ηλεκτρικού 

ρεύματος (ΔΕΗ) .  
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Λήψη απόφασης για την έκδοση 

εντάλματος προπληρωμής, ποσού 

635,00 € στο όνομα του 

υπαλλήλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την 

πληρωμή εγγυήσεων για τις 

συμβάσεις με πάροχο ηλεκτρικού 

ρεύματος (ΔΕΗ) .  


