
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   21/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 

40η  Τακτική Συνεδρίαση 16 Δεκεμβρίου 2020 

Ήμερα Τετάρτη  & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 26077/11.12.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Ψήφιση του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το 
έτος 2021. 

379 
Λήψη απόφασης για την  ψήφιση του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) για το έτος 2021. 

2.  
Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης 
του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 
2020. 

380 
 Λήψη απόφασης για την έγκριση 6ης 
μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. 
Φαλήρου, οικ. έτους 2020. 

3.  
Aπόδοση παγίας προκαταβολής 
οικονομικού έτους 2020. 381 

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
παγίας προκαταβολής οικονομικού 
έτους 2020. 

4.  
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή 
από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 
καθαριότητας και φωτισμού. 

382 
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από 
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 
καθαριότητας και φωτισμού. 

5.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 1.379,69€ που 
αφορούν ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 
ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ στην εταιρεία 
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΙΚΕ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
1.379,69€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ στην 
εταιρεία ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΙΚΕ. 

6.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 153,60€ που 
αφορούν ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 
ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΔΟ στην 
εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΟΕ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
153,60€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ 
ΚΑΔΟ στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ 
ΟΕ. 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της μελέτης για το υποέργο:  
«Οργάνωση δράσεων 
ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 
για τη Δημιουργία Δικτύου 
Πράσινων Σημείων και δικτύωσή 
τους στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου», 
συνολικού προϋπολογισμού 
49.600,00€, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
μελέτης για το υποέργο:  «Οργάνωση 
δράσεων ευαισθητοποίησης και 
δημοσιότητας για τη Δημιουργία 
Δικτύου Πράσινων Σημείων και 
δικτύωσή τους στο Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου», συνολικού προϋπολογισμού 
49.600,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 
 

8.  Λήψη απόφασης για την έγκριση 386 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 



της μελέτης για το υποέργο:  
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για 
τη Δημιουργία Δικτύου Πράσινων 
Σημείων και δικτύωσή τους στο 
Δήμο Παλαιού Φαλήρου», 
συνολικού προϋπολογισμού 
18.600,00€, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 

 μελέτης για το υποέργο:  «Υπηρεσίες 
Τεχνικού Συμβούλου για τη 
Δημιουργία Δικτύου Πράσινων 
Σημείων και δικτύωσή τους στο Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου», συνολικού 
προϋπολογισμού 18.600,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο 
πλαίσιο της υποβολής πρότασης με 
τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 

9.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της τεχνικής μελέτης για το 
υποέργο:  «Προμήθεια Κινητού 
Εξοπλισμού για Διαλογή στην 
πηγή», συνολικού προϋπολογισμού 
930.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».  
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Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
τεχνικής μελέτης για το υποέργο:  
«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού για 
Διαλογή στην πηγή», συνολικού 
προϋπολογισμού 930.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο 
πλαίσιο της υποβολής πρότασης με 
τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».  

10.  

Έγκριση όρων διακήρυξης του 
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της προμήθειας 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ Α) ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ(ΑΓΙΑ 
ΣΚΕΠΗ), Β) ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΖΑΙΜΗ -ΝΑΙΑΔΩΝ 
ΚΑΙ Γ) ΠΛ.ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ". 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
διακήρυξης του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ Α) ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ(ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ), 
Β) ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ-
ΖΑΙΜΗ -ΝΑΙΑΔΩΝ ΚΑΙ Γ) ΠΛ.ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ". 

11.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη για το έργο: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ», 
προϋπολογισμού μελέτης  200.000,00 
€  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 
ΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ», προϋπολογισμού 
μελέτης  200.000,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 
24%. 

12.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη για το έργο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», 
προϋπολογισμού μελέτης  180.000,00 
€  συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», 
προϋπολογισμού μελέτης  180.000,00 €  
συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 
 

13.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: Κατασκευή 
σύνδεσης των εγκαταστάσεων του 
ΔΑΚ με το αποχετευτικό δίκτυο. 

…… 

 
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

14.  
Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Προμήθεια λοιπών 

391 
Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Προμήθεια λοιπών 



παροχών σε είδος,, προϋπολογισμού 
μελέτης 59.974,16€ πλέον ΦΠΑ. 

παροχών σε είδος,, προϋπολογισμού 
μελέτης 59.974,16€ πλέον ΦΠΑ. 

15.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020, 
προϋπολογισμού μελέτης 48.742.16€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020, προϋπολογισμού 
μελέτης 48.742.16€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

16.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία προμήθειας Επισκευή 
εκτάκτων βλαβών οχημάτων 
παραγωγικής διαδικασίας 2020, σε 
βάρος των ΚΑ 20-6671,015, 30-
6671.010, 35-6671.008. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τεχνικής περιγραφής για τη διαδικασία 
προμήθειας Επισκευή εκτάκτων βλαβών 
οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 
2020, σε βάρος των ΚΑ 20-6671,015, 30-
6671.010, 35-6671.008. 

17.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία  Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασιών για τη 
συντήρηση λοιπών οχημάτων και 
δίτροχων στα πλαίσια  της ΑΠ. Υπ. 
Πρ.3373/390/1975, 2020, σε βάρος 
των ΚΑ 20-6671,014, 30-6671.008, 35-
6671.005. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τεχνικής περιγραφής για τη διαδικασία  
Προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών για τη συντήρηση λοιπών 
οχημάτων και δίτροχων στα πλαίσια  
της ΑΠ. Υπ. Πρ.3373/390/1975, 2020, σε 
βάρος των ΚΑ 20-6671,014, 30-6671.008, 
35-6671.005. 

18.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
έως τώρα αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού για την Προμήθεια 
γάλακτος 2020-21-22. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση έως 
τώρα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
για την Προμήθεια γάλακτος 2020-21-
22. 

 

Αίτηση για λήψη απόφασης 
επικύρωσης έως τώρα 
αποτελεσμάτων και για Ορισμό 
ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 
των οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την Προμήθεια 
γάλακτος 2020-21-22. 
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Λήψη απόφασης για την  επικύρωση 
έως τώρα αποτελεσμάτων και για 
Ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την Προμήθεια 
γάλακτος 2020-21-22. 

19.  

Λήψη απόφασης για την παράταση 
προθεσμίας υλοποίησης της 
Παροχής Υπηρεσιών: Δαπάνες 
παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου PRODESA. 
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Λήψη απόφασης για την παράταση 
προθεσμίας υλοποίησης της Παροχής 
Υπηρεσιών: Δαπάνες παροχής 
υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου PRODESA. 

20.  

Λήψη απόφασης για τη 
συμπληρωματική αποδοχή 
κληρονομιάς ιδιοκτησιών του 
Δημητρίου Λυμπερόπουλου και 
συγκεκριμένα: α) του δικαιώματος 
ανεγέρσεως στην πολυκατοικία επί 
της οδού Αχιλλέως 99, β) της με 
αρ.12 θέσης στάθμευσης ακαλύπτου 
στην ίδια πολυκατοικία, η οποία 
ανήκει στο με αρ. Κ4–Κατάστημα 
ισογείου και γ) της πλήρους 
κυριότητας της υπό στοιχεία Ι–
Αποθήκης Υπογείου, που βρίσκεται 
στην πολυκατοικία επί της οδού 
Αχιλλέως αρ. 99Α.   

398 

Λήψη απόφασης για τη 
συμπληρωματική αποδοχή 
κληρονομιάς ιδιοκτησιών του 
Δημητρίου Λυμπερόπουλου και 
συγκεκριμένα: α) του δικαιώματος 
ανεγέρσεως στην πολυκατοικία επί της 
οδού Αχιλλέως 99, β) της με αρ.12 θέσης 
στάθμευσης ακαλύπτου στην ίδια 
πολυκατοικία, η οποία ανήκει στο με 
αρ. Κ4–Κατάστημα ισογείου και γ) της 
πλήρους κυριότητας της υπό στοιχεία Ι–
Αποθήκης Υπογείου, που βρίσκεται 
στην πολυκατοικία επί της οδού 
Αχιλλέως αρ. 99Α.   
 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

21.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
και την κατανομή Δ΄δόσης οικ. έτους 
2020, για λειτουργικές δαπάνες των 
διδακτηρίων Α’/βάθμιας και 
Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθ. 40 του Ν. 
4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄). 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
Δ΄δόσης οικ. έτους 2020, για 
λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων 
Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθ. 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄). 
 

22. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της προσφυγής στην εξαιρετική 
διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
,χωρίς την 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 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55 )  
«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του για την προμήθεια  
έκτακτων ειδών υγιεινής & 
καθαριότητας  στο πλαίσιο της 
λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού COVID-19, έγκριση 
τεχν.προδιαγραφών και δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού , η οποία 
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο δημοτικό η περιφερειακό 
συμβούλιο ,στην πρώτη μετά την 
ανάθεση συνεδρίαση του. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση ,χωρίς την 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 
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55 )  
«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του για την προμήθεια  
έκτακτων ειδών υγιεινής & 
καθαριότητας  στο πλαίσιο της λήψης 
μέτρων για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19, έγκριση 
τεχν.προδιαγραφών και δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού , η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό η 
περιφερειακό συμβούλιο ,στην πρώτη 
μετά την ανάθεση συνεδρίαση του. 

23. Έκτ. 

Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του 
ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ». 
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Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του 
ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 


