
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο,  20/07/2020 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Π . Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ  

10η Τακτική Συνεδρίαση 16 Ιουλίου 2020 

Ημέρα  Πέμπτη &  Ώρα  19:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης  12485  / 10.07.2020 
         

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  
 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση 2ης τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 
2020. 
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Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2020. 

2.  
Έγκριση 3ης μερικής 
αναμόρφωσης Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2020. 
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Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 
2020. 

3.  

Έγκριση της συμμετοχής του 
γραφείου Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου στην 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των 
Περιφερειών και των Πόλεων – 
Βρυξέλλες, 12-15 Οκτωβρίου 2020. 
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Έγκριση της συμμετοχής του γραφείου 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα των Περιφερειών και των 
Πόλεων – Βρυξέλλες, 12-15 Οκτωβρίου 
2020. 

4.  
Έγκριση Ετήσιας έκθεσης 
πεπραγμένων έτους 2019 της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
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Έγκριση Ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 
έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. 

5.  
Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του κανονισμού λειτουργίας των 
ΚΑΠΗ. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
κανονισμού λειτουργίας των ΚΑΠΗ. 

6.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
υποβολής πρότασης στο  ΕΠ 
«Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» άξονας 
προτεραιότητας 14 «Διατήρηση 
και Προστασία Περιβάλλοντος –
Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων (ΤΣ)» , με τίτλο 
«Παρεμβάσεις αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού του κτιριακού 
αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
που βρίσκεται σε σημαντική θέση 
σε σχέση με πλέγμα διαδρομών 
ιστορικού, περιβαλλοντικού ή 
πολιτιστικού χαρακτήρα». (Α/Α 

137 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
υποβολής πρότασης στο  ΕΠ «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» άξονας προτεραιότητας 14 
«Διατήρηση και Προστασία 
Περιβάλλοντος –Προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» , 
με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού του κτιριακού 
αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που 
βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση 
με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, 
περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού 
χαρακτήρα». (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4319, 
κωδ.πρόσκλησης : 14. 6iv.33.33.2). 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4319, 
κωδ.πρόσκλησης : 14. 6iv.33.33.2). 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
υποβολής πρότασης στο  ΕΠ 
«Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» άξονας 
προτεραιότητας 14 «Διατήρηση 
και Προστασία Περιβάλλοντος –
Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων (ΤΣ)» , με τίτλο 
«Δημιουργία Πράσινων Σημείων 
και δικτύωσή τους, σε όλη τη 
Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου». (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4115, 
κωδ.πρόσκλησης : 14. 6i.26.5.1.2). 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
υποβολής πρότασης στο  ΕΠ «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» άξονας προτεραιότητας 14 
«Διατήρηση και Προστασία 
Περιβάλλοντος –Προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» , 
με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων 
Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη 
Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου». (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4115, 
κωδ.πρόσκλησης : 14. 6i.26.5.1.2). 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
υποβολής αίτησης συμμετοχής στο 
πρόγραμμα της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Intelligent Cities 
Challenge που αφορά στη 
δημιουργία Ευρωπαϊκού δικτύου 
100 έξυπνων πόλεων, με σκοπό τη 
διερεύνηση του δυναμικού των 
αναπτυσσόμενων τεχνολογιών. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
υποβολής αίτησης συμμετοχής στο 
πρόγραμμα της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Intelligent Cities Challenge που αφορά 
στη δημιουργία Ευρωπαϊκού δικτύου 
100 έξυπνων πόλεων, με σκοπό τη 
διερεύνηση του δυναμικού των 
αναπτυσσόμενων τεχνολογιών. 

9.  

Λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσία του 
Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Π. Φαλήρου». 

140 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσία 
του Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Π. Φαλήρου». 

10.  

Λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση του κανονισμού 
λειτουργίας της Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής , ως προς τον αριθμό 
των μελών της (διεύρυνση από 7 
σε 9). 
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Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
του κανονισμού λειτουργίας της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής , ως προς τον αριθμό των 
μελών της (διεύρυνση από 7 σε 9). 

11.  

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού 
για το έργο «Επέκταση- 
αναβάθμιση δομών στις οποίες 
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες 
του Δήμου Π. Φαλήρου», που 
χρηματοδοτείται από τον 
Προϋπολογισμό Δημόσιων 
Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1. 
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Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για το 
έργο «Επέκταση- αναβάθμιση δομών 
στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου Π. Φαλήρου», που 
χρηματοδοτείται από τον 
Προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων 
της ΣΑΕΠ 085/1. 

12.  

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας 
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών 
για την  αποκατάσταση εκτάκτων 
και επικίνδυνων βλαβών 
ηλεκ/κης εγκατάστασης 
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Λήψη απόφασης περί αδυναμίας 
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών για 
την  αποκατάσταση εκτάκτων και 
επικίνδυνων βλαβών ηλεκ/κης 
εγκατάστασης δημοτικού Κοιμητηρίου 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

δημοτικού Κοιμητηρίου από το 
προσωπικό του Δήμου. 

από το προσωπικό του Δήμου. 

13.  

Λήψη απόφασης περί παράτασης 
εκτέλεσης της σύμβασης του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ 
ΦΛΟΙΣΒΟΥ», έως την 
20η/09/2020, σε συνέχεια της με 
αριθ. 98/13-05-2020 απόφασης 
Δ.Σ.  
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Λήψη απόφασης περί παράτασης 
εκτέλεσης της σύμβασης του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ 
ΦΛΟΙΣΒΟΥ», έως την 20η/09/2020, σε 
συνέχεια της με αριθ. 98/13-05-2020 
απόφασης Δ.Σ.  

14.  

Καθορισμός θέσεων και 
προδιαγραφών χώρων στους 
οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια 
διαφήμιση σύμφωνα με το Ν. 
2946/2001( ΦΕΚ 
224/Α’/08.10.2001). 
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Καθορισμός θέσεων και προδιαγραφών 
χώρων στους οποίους επιτρέπεται η 
υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το Ν. 
2946/2001( ΦΕΚ 224/Α’/08.10.2001). 

15.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
πίστωσης του κατωτέρω Κ.Α. του 
κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου 
ακίνητο Νηρηίδων 18-20. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
πίστωσης του κατωτέρω Κ.Α. του 
κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου ακίνητο 
Νηρηίδων 18-20. 

16.  

Έγκριση 1ης μερικής 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
του κληροδοτήματος Π. 
Αθανασιάδη. 
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Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
Π. Αθανασιάδη. 

17.  

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 
του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ 
χήρας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» 
(διαμέρισμα οδού Νηρηίδων 
αρ.18-20, Π. Φάληρο). 
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Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 του 
κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ χήρας 
ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» (διαμέρισμα οδού 
Νηρηίδων αρ.18-20, Π. Φάληρο). 

18.  

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 
του Κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ 
Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» (διαμέρισμα 
οδού Ομήρου αρ.54 και γραφείο 
/κατάστημα Σταδίου αρ.33, 
Αθήνα). 

149 

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 του 
Κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» (διαμέρισμα οδού 
Ομήρου αρ.54 και γραφείο /κατάστημα 
Σταδίου αρ.33, Αθήνα). 

19.  

Παράταση μίσθωσης του 
Δημοτικού Ανθοπωλείου, που 
βρίσκεται έμπροσθεν του 
Κοιμητηρίου, με μισθώτρια την 
Ανδριανή Αλεξίου,για τρία 
χρόνια από τη λήξη της και 

συγκεκριμένα μέχρι 
31/08/2023. 
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Παράτασης μίσθωσης του Δημοτικού 
Ανθοπωλείου, που βρίσκεται έμπροσθεν 
του Κοιμητηρίου, με μισθώτρια την 
Ανδριανή Αλεξίου,για τρία χρόνια από 
τη λήξη της και συγκεκριμένα μέχρι 

31/08/2023. 

20.  

Παράταση μίσθωσης του 
γραφείου/καταστήματος του 
Α΄ορόφου κτιρίου επί της οδού 
Σταδίου 33 & Πεσματζόγλου αρ.3, 
στην Αθήνα που ανήκει στο 
κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», με μισθώτρια 
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Παράταση μίσθωσης του 
γραφείου/καταστήματος του Α΄ορόφου 
κτιρίου επί της οδού Σταδίου 33 & 
Πεσματζόγλου αρ.3, στην Αθήνα που 
ανήκει στο κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», με μισθώτρια την 
εταιρεία με την επωνυμία 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δ.τ. 
‘‘ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ’’ με εκπρ. τους 
ΛΕΝΤΟΥΔΗ ΣΩΚΡΑΤΗ & 
ΛΕΝΤΟΥΔΗ ΕΛΛΗ, για μία 
τριετία από τη λήξη της και 
συγκεκριμένα μέχρι 1/10/2023. 

«ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δ.τ. 
‘‘ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ’’ με εκπρ. τους 
ΛΕΝΤΟΥΔΗ ΣΩΚΡΑΤΗ & ΛΕΝΤΟΥΔΗ 
ΕΛΛΗ, για μία τριετία από τη λήξη της 
και συγκεκριμένα μέχρι 1/10/2023. 
 

21.  

Παράταση μίσθωσης 
κοινοχρήστων χώρων στην 
εταιρεία “SMART POSTER A.E.”, 
για δύο μήνες από τη λήξη της, 
ήτοι μέχρι 30/9/2020, βάσει του 
άρθρου 132 του ν.4669/2020. 
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Παράταση μίσθωσης κοινοχρήστων 
χώρων στην εταιρεία “SMART POSTER 
A.E.”, για δύο μήνες από τη λήξη της, 
ήτοι μέχρι 30/9/2020, βάσει του άρθρου 
132 του ν.4669/2020. 

22.  

Παραχώρηση χρήσης μέρους του 
ισογείου ορόφου κτηρίου του 
Δήμου Π. Φαλήρου, που βρίσκεται  
επί της συμβολής των οδών Ήβης 
Αθανασιάδου 32 & Τρίτωνος 
(Κτήριο Διπλαράκου), στην 
Ένωση Κατοίκων Αμφιθέας 
''Σοφία Μπεφόν'', προκειμένου να  
χρησιμοποιεί το χώρο αυτό ως 
έδρα. 

153 

Παραχώρηση χρήσης μέρους του 
ισογείου ορόφου κτηρίου του Δήμου Π. 
Φαλήρου, που βρίσκεται  επί της 
συμβολής των οδών Ήβης Αθανασιάδου 
32 & Τρίτωνος (Κτήριο Διπλαράκου), 
στην Ένωση Κατοίκων Αμφιθέας ''Σοφία 
Μπεφόν'', προκειμένου να  χρησιμοποιεί 
το χώρο αυτό ως έδρα. 

23.  

Λύση της μίσθωσης του ακινήτου, 
το οποίο  μισθώνει ο Δήμος για τη 
στέγαση του «Κέντρου Πρόληψης 
Άνοιας και Ψυχικής Υγείας» και 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Ήβης Αθανασιάδου αρ. 112 & 
Καλυψούς, λόγω λήξεως της 
μίσθωσης. 
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Λύση της μίσθωσης του ακινήτου, το 
οποίο  μισθώνει ο Δήμος για τη στέγαση 
του «Κέντρου Πρόληψης Άνοιας και 
Ψυχικής Υγείας» και βρίσκεται στη 
συμβολή των οδών Ήβης Αθανασιάδου 
αρ. 112 & Καλυψούς, λόγω λήξεως της 
μίσθωσης. 

24.  

Έγκριση σύνταξης, από το 
Δήμαρχο Π.Φαλήρου, 
πρωτοκόλλου διοικητικής 
αποβολής κατά του Σούστη 
Πέτρου, από το μίσθιο (περίπτερο) 
επί της οδού Τίμου Μωραϊτίνη 
(έναντι Jumbo. 

155 

Έγκριση σύνταξης, από το Δήμαρχο 
Π.Φαλήρου, πρωτοκόλλου διοικητικής 
αποβολής κατά του Σούστη Πέτρου, από 
το μίσθιο (περίπτερο) επί της οδού Τίμου 
Μωραϊτίνη (έναντι Jumbo. 

25.  

Λήψη απόφασης για την 
διαγραφή  παραστατικών της 
εταιρείας  P.C. SYSTEM  από το 
μηχανογραφικό σύστημα και το  
μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου. 
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Λήψη απόφασης για την διαγραφή  
παραστατικών της εταιρείας  P.C. 
SYSTEM  από το μηχανογραφικό 
σύστημα και το  μητρώο δεσμεύσεων του 
Δήμου. 

26.  

Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής παροχής υπηρεσιών 
των αποτελεσμάτων διαγωνισμών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 221 
παρ.11του Ν.4412/2016 «Θερινό 
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Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
παροχής υπηρεσιών των αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 
παρ.11του Ν.4412/2016 «Θερινό 
πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

πρόγραμμα ημερήσιας 
δημιουργικής απασχόλησης». 

απασχόλησης». 

27.  

Συγκρότηση επιτροπής 
παρακολούθησης-παραλαβής 
προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών γενικής φύσεως των 
δημοσίων συμβάσεων του 
τμήματος Προμηθειών (σύμφωνα 
με το άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016). 
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28. Εκτ. 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ» προυπολογισμού 
μελέτης 180.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 
και αναθεώρησης με ανοικτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
σύμφωνα με την με αρ.55/2020 
μελέτη της ΤΥ. 
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   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 


