
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   05/02/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 

2η  Τακτική Συνεδρίαση 02 Φεβουαρίου 2021 

Ήμερα Τρίτη  & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 3123 / 29.01.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου οικ. 
έτους 2019. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
Προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2019. 
 

2.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών: Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Π. Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών: Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Π. Φαλήρου. 

3.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
επιχορήγησης ποσού 59.520,00€ ως 
προσωρινοί δικαιούχοι στα πλαίσια 
του προγράμματος Πράσινου Ταμείου 
του Υ.Π.ΕΝ., άξονας προτεραιότητας 
2  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2020» με τίτλο «Σχέδια φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
επιχορήγησης ποσού 59.520,00€ ως 
προσωρινοί δικαιούχοι στα πλαίσια του 
προγράμματος Πράσινου Ταμείου του 
Υ.Π.ΕΝ., άξονας προτεραιότητας 2  
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2020» με τίτλο «Σχέδια φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». 
 

4.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού προμήθεια λοιπών 
παροχών σε είδος για την ομάδα 5. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού προμήθεια λοιπών 
παροχών σε είδος για την ομάδα 5. 

5.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
του συνοπτικού διαγωνισμού του 
έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
2020», προϋπολογισμού μελέτης 
74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση του 
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: « 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 2020», προϋπολογισμού 
μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 
 

6.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020», 
προϋπολογισμού μελέτης 
330.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
2020», προϋπολογισμού μελέτης 
330.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 
 

7.  
Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Απαιτούμενες 

12 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 
έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις 



παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους 
του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού 
και 11ου Δημοτικού και 4ου 
Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου». 

στους αύλειους χώρους του 4ου 
Δημοτικού, 5ου Δημοτικού και 11ου 
Δημοτικού και 4ου Γυμνασίου Παλαιού 
Φαλήρου». 

8.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια Γάλακτος 
2020-22. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια Γάλακτος 
2020-22. 

9.  

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής παροχής  υπηρεσιών 
επιστημονικού – τεχνικού 
αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 
221 παρ. 11 περ. (β) και (δ) του Ν. 
4412/2016. 
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Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής παροχής  υπηρεσιών 
επιστημονικού – τεχνικού αντικειμένου 
σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 περ. 
(β) και (δ) του Ν. 4412/2016. 
 

10.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 277,83€ που αφορούν 
ΜΙΣΘΩΜΑ στον κο ΓΚΟΛΟΣΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΓΚΕΛ.   
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
277,83€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στον 
κο ΓΚΟΛΟΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΓΚΕΛ.   
 

11.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 280,00€ που αφορούν 
ΜΙΣΘΩΜΑ στην κα 
ΚΟΖΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
280,00€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στην 
κα ΚΟΖΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 
 

12.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 443,96€ που αφορούν 
ΜΙΣΘΩΜΑ στην εταιρεία 
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
443,96€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στην 
εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. 

13.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 156,85€ που αφορούν 
ΜΙΣΘΩΜΑ στον κο ΜΠΛΕΤΣΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
156,85€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στον 
κο ΜΠΛΕΤΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. 
 

14.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 207,99€ που αφορούν 
ΜΙΣΘΩΜΑ στον κο ΠΑΣΠΑΛΗ 
ΔΙΟΓΕΝΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
207,99€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στον 
κο ΠΑΣΠΑΛΗ ΔΙΟΓΕΝΗ. 
 

15.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 281,82€ που αφορούν 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κο ΣΟΥΣΤΗ 
ΠΕΤΡΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
281,82€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 
στον κο ΣΟΥΣΤΗ ΠΕΤΡΟ. 
 

16.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 188,38€ που αφορούν 
ΜΙΣΘΩΜΑ στην εταιρεία ΤΟΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
188,38€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ στην 
εταιρεία ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ. 
 

17.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 4.933,68€ που αφορούν 
ΜΙΣΘΩΜΑ στον κο ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ 
ΑΡΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
4.933,68€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ 
στον κο ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΡΗ. 
 

18.  

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή 
ποσοστού 60% (11.971,80€) που 
αφορά στον κ. Καλοκαιρινό Κυριάκο 
λόω προσφυγής του ενδιαφερόμενου 
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. 
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Λήψη απόφασης για τη διαγραφή 
ποσοστού 60% (11.971,80€) που αφορά 
στον κ. Καλοκαιρινό Κυριάκο λόω 
προσφυγής του ενδιαφερόμενου στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο. 

19.  
Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου 
ειδικότητας ΠΕ Ιατρού, με σύμβαση 
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Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου 
ειδικότητας ΠΕ Ιατρού, με σύμβαση 



 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις 
διατάξεςι του άρθρου 175 του Ν. 
4674/2020, σε συνδυασμό με τις 
όμοιες του άρθρου 20 του Ν. 2190/94. 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεςι του 
άρθρου 175 του Ν. 4674/2020, σε 
συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 20 
του Ν. 2190/94. 
 

20.  

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
των όρων μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης χώρου στέγασης 
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Α’ 
Κ.Α.Π.Η.) στην περιοχή της 
Αμφιθέας, στο Δήμο μας. 
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Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των 
όρων μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης χώρου στέγασης «ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Α’ Κ.Α.Π.Η.) στην 
περιοχή της Αμφιθέας, στο Δήμο μας. 

21. Έκτ. 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 554,46€ που αφορούν 
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ στην 
επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)» 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
554,46€ που αφορούν ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 
ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ στην επωνυμία 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)» 


