
ΚΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   30/03/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

7η  Τακτική Συνεδρίαση 27 Μαρτίου 2020 

Ήμερα Παρασκευή  & ώρα  11.00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης :  5888 / 23.03.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Έγκριση  1ης τροποποίησης  του 
Τεχνικού Προγράμματος του 

Δήμου Π. Φαλήρου έτους 2020 
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Έγκριση  1ης τροποποίησης  του 
Τεχνικού Προγράμματος του 

Δήμου Π. Φαλήρου έτους 2020 

 
2. 

Έγκριση 1ης μερικής 
αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2020. 
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Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

3. 

Τροποποίηση Σχεδίου 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ) για το έτος 2020. 
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Τροποποίηση Σχεδίου 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ) για το έτος 2020. 

4. 

Λήψη απόφασης για διατύπωση 
απόψεων επί προδικαστικής 
προσφυγής της επιχείρησης 
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» ομάδα 3 του 
διαγωνισμού για την προμήθεια: 
 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) με Α/Α: 
78721 
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Λήψη απόφασης για διατύπωση 
απόψεων επί προδικαστικής 
προσφυγής της επιχείρησης 
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» ομάδα 3 του 
διαγωνισμού για την προμήθεια: 
 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) με Α/Α: 78721 

5. 

Έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 

250,00€ στο όνομα του 
υπαλλήλου ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στον ΚΑ : 20-

6331.001 , για παράβολα 
επανέκδοσης αδειών 3 

οχημάτων. 
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Έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 

250,00€ στο όνομα του 
υπαλλήλου ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στον ΚΑ : 20-

6331.001 , για παράβολα 
επανέκδοσης αδειών 3 οχημάτων. 

http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/127038_apofash_o.e._gia_th_dienergeia.doc
http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/127038_apofash_o.e._gia_th_dienergeia.doc


6. 

Λήψη απόφασης για την 

αποδοχή κληρονομιάς του 
Δημητρίου Λυμπερόπουλου, 

δηλαδή την πλήρη κυριότητα 
της υπό στοιχείο (1) αποθήκης 
του υπογείου, επιφανείας 6,14 

τ.μ., που βρίσκεται σε 
πολυκατοικία της οδού Αχιλλέως 
99. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 

κληρονομιάς του Δημητρίου 
Λυμπερόπουλου, δηλαδή την 

πλήρη κυριότητα της υπό 
στοιχείο (1) αποθήκης του 
υπογείου, επιφανείας 6,14 τ.μ., 

που βρίσκεται σε πολυκατοικία 
της οδού Αχιλλέως 99. 

7. 

Απόδοση εντάλματος 
προπληρωμής, ποσού 635,00 €, 

που εκδόθηκε στο όνομα του 
υπαλλήλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την 
πληρωμή εγγυήσεων για τις 
συμβάσεις με πάροχο 

ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ).  
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Απόδοση εντάλματος 
προπληρωμής, ποσού 635,00 €, 

που εκδόθηκε στο όνομα του 
υπαλλήλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την 
πληρωμή εγγυήσεων για τις 
συμβάσεις με πάροχο ηλεκτρικού 

ρεύματος (ΔΕΗ).  

8. 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του ανοικτού διαγωνισμού 
παροχής υπηρεσιών: Μεταφορές 
προσώπων (εκδρομές μελών 

ΚΑΠΗ) 2019 (για 2 έτη). 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του ανοικτού διαγωνισμού 
παροχής υπηρεσιών: Μεταφορές 
προσώπων (εκδρομές μελών 

ΚΑΠΗ) 2019 (για 2 έτη). 

9. 

Λήψη απόφασης για την 

αποδέσμευση μέρους εγγυητικής 
επιστολής σύμβασης Προμήθεια 
καυσίμων αυτ/των & 

μηχανημάτων & για θέρμανση & 
φωτισμό  2018-2020, 

Προμήθεια λιπαντικών 2018-
2020, βάσει των διατάξεων του 
αρ 72 παρ 8(β) του 

ν.4412/2016. 
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Λήψη απόφασης για την 

αποδέσμευση μέρους εγγυητικής 
επιστολής σύμβασης Προμήθεια 
καυσίμων αυτ/των & 

μηχανημάτων & για θέρμανση & 
φωτισμό  2018-2020, Προμήθεια 

λιπαντικών 2018-2020, βάσει των 
διατάξεων του αρ 72 παρ 8(β) του 
ν.4412/2016. 

10. 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του ανοικτού διαγωνισμού για το 
έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» 

προϋπολογισμού μελέτης 
500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του ανοικτού διαγωνισμού για το 
έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» 

προϋπολογισμού μελέτης 
500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

11. 

Κατακύρωση του ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου 

«Ανακατασκευή παλαιών 
ασφαλτοταπήτων 2019». 
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Κατακύρωση του ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου 

«Ανακατασκευή παλαιών 
ασφαλτοταπήτων 2019». 

12. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

πρόσληψης εβδομήντα (70) 

ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 

για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών για το 

χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 

μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 206 του Ν 3584/07 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

πρόσληψης εβδομήντα (70) 

ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 

για το χρονικό διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 206 του 

Ν 3584/07 σε συνδυασμό με την 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

σε συνδυασμό με την 

τροποποίηση που εισάγεται στην 

ΠΝΠ 64/14.3.2020. 

τροποποίηση που εισάγεται στην 

ΠΝΠ 64/14.3.2020  

13. 

Λήψη απόφασης για την 
απευθείας ανάθεση έκτακτης 

προμήθειας ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας για την 
αντιμετώπιση του κορωνοιού 

covid-19. 
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Λήψη απόφασης για την 
απευθείας ανάθεση έκτακτης 

προμήθειας ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας για την 
αντιμετώπιση του κορωνοιού 

covid-19. 


