
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   16/04/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 

10η  Τακτική Συνεδρίαση 13 Απριλίου 2021 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 9921/ 09.04.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Λήψη απόφασης για την Έγκριση του 
απολογισμού χρήσης 2020 του 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. 

93 
Λήψη απόφασης για την Έγκριση του 
απολογισμού χρήσης 2020 του ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. 

2.  

Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού 
έτους 2020. 

94 

Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού έτους 
2020. 

3.  

Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού 
έτους 2020. 

95 

Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού έτους 
2020. 

4.  

Λήψη απόφασης για την παράταση 
έως τις 30.06.2021 των συμβάσεων 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) ατόμων 
ειδικότητας ΠΕ και ΤΕ 
Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού 
αντίστοιχα, για την υποβοήθηση των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
μας προκειμένου αυτές να 
προχωρήσουν στην εκκαθάριση 
δηλώσεων του άρθρου 51 του Ν. 
4647/2019, όπως ισχύει. 

96 

Λήψη απόφασης για την παράταση έως 
τις 30.06.2021 των συμβάσεων 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ 
και ΤΕ Διοικητικού/Διοικητικού-
Οικονομικού αντίστοιχα, για την 
υποβοήθηση των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας προκειμένου 
αυτές να προχωρήσουν στην 
εκκαθάριση δηλώσεων του άρθρου 51 
του Ν. 4647/2019, όπως ισχύει. 
 

5.  

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης.  

97 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης.  

6.  

Έγκριση όρων συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών του έργου «ΘΕΡΙΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2021, 
προϋπολογισμού μελέτης € 74.266,08 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

98 

Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσιών του έργου 
«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2021, 
προϋπολογισμού μελέτης € 74.266,08 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

7.  

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της   σύμβασης : «Αμοιβές και έξοδα 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
ΚΔΑΠ». 

99 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της   σύμβασης : «Αμοιβές και έξοδα 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
ΚΔΑΠ». 



8.  

Eπικύρωση της διαδικασίας του 
ανοικτού  διαγωνισμού Προμήθεια 
καυσίμων αυτ/των - μηχ/των 2020-
2022 και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου. 

100 

Eπικύρωση της διαδικασίας του 
ανοικτού  διαγωνισμού Προμήθεια 
καυσίμων αυτ/των - μηχ/των 2020-
2022 και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου. 

9.  

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων Η/Μ αντικειμένου. 

101 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων Η/Μ αντικειμένου. 

10.  
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
Η/Μ αντικειμένου. 

102 
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
Η/Μ αντικειμένου. 

11.  

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
Επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου. 

103 

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
Επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου. 

12.  

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
την απόφασης 342/2020 ΟΕ περί 
επικύρωσης των αποτελεσμάτων του 
ανοικτού διαγωνισμού: «Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 
2019». 

104 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
την απόφασης 342/2020 ΟΕ περί 
επικύρωσης των αποτελεσμάτων του 
ανοικτού διαγωνισμού: «Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 
2019». 

13.  

Λήψη απόφασης για τη ματαίωση της 
με αρ 82 ΑΟΕ και εκ νέου έγκριση 
όρων του συνοπτικού διαγωνισμού: 
Προστασία λουομένων κατοίκων του 
Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του 
Ν.  3463/06, 2021 λόγω διαδικαστικού 
σφάλματος. 

105 

Λήψη απόφασης για τη ματαίωση της 
με αρ 82 ΑΟΕ και εκ νέου έγκριση όρων 
του συνοπτικού διαγωνισμού: 
Προστασία λουομένων κατοίκων του 
Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν.  
3463/06, 2021 λόγω διαδικαστικού 
σφάλματος. 

14.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
του ανοικτού διαγωνισμού: 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για τη διαμόρφωση 
παραλίας. 

….. 

 
 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

15.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
του συνοπτικού διαγωνισμού: 
Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών 
σωμάτων και λοιπού ηλ/κού 
εξοπλισμού 2021. 

106 

Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
του συνοπτικού διαγωνισμού: 
Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών 
σωμάτων και λοιπού ηλ/κού εξοπλισμού 
2021. 

16.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης ισχύος των προσφορών για 
το διαγωνισμό του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ». 

107 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης ισχύος των προσφορών για 
το διαγωνισμό του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ». 

17.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης ισχύος των προσφορών για 
το διαγωνισμό του έργου: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ». 

108 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης ισχύος των προσφορών για 
το διαγωνισμό του έργου: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ». 

18.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης ισχύος των προσφορών 
για το διαγωνισμό του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 

109 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης ισχύος των προσφορών για 
το διαγωνισμό του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 

19.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης ισχύος των προσφορών 
για το διαγωνισμό του έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2020». 

110 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης ισχύος των προσφορών για 
το διαγωνισμό του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 
2020». 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

20.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ Α) ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ(ΑΓΙΑ 
ΣΚΕΠΗ), Β) ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΖΑΙΜΗ -ΝΑΙΑΔΩΝ ΚΑΙ 
Γ) ΠΛ.ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ». 

111 

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α) 
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ(ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ), Β) ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΖΑΙΜΗ -
ΝΑΙΑΔΩΝ ΚΑΙ Γ) ΠΛ.ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ». 

21.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
σύναψης προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου με αντικείμενο τις «Δράσεις 
χωριστής συλλογής και διαχείρισης 
βιοαποβλήτων στους Δήμους της 
Περιφέρειας Αττικής» 

112 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
σύναψης προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου με αντικείμενο τις «Δράσεις 
χωριστής συλλογής και διαχείρισης 
βιοαποβλήτων στους Δήμους της 
Περιφέρειας Αττικής» 

22.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 90,34€ που αφορούν ΤΑΠ στον 
κο ΠΑΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 

113 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
90,34€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο 
ΠΑΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 

23.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 24,67€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στην κα ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ. 

114 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
24,67€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στην κα 
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ. 

24.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 51,47€ που αφορούν ΤΑΠ στην 
κα ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ. 

115 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
51,47€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ. 


