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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 

3η  Τακτική Συνεδρίαση 12 Φεβουαρίου 2021 

Ήμερα Παρασκευή  & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 4138 / 08.02.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Έγκριση απολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου, 
οικονομικού έτους 2019. 

27 
Έγκριση απολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου, 
οικονομικού έτους 2019. 

2.  
Έγκριση του προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου, 
οικονομικού έτους 2020. 

28 
Έγκριση του προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου, 
οικονομικού έτους 2020. 

3.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Εργασία 
κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων 
δέντρων 2020», πρ/σμού μελέτης 
59.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%. 

29 

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Εργασία 
κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων 
δέντρων 2020», πρ/σμού μελέτης 
59.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%. 

4.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού για το έργο: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ», 
πρ/σμού μελέτης 200.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

30 

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού για το έργο: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ», 
πρ/σμού μελέτης 200.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

5.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού για το έργο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ & 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 
μελέτης 180.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

31 

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού για το έργο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού μελέτης 
180.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%. 

6.  

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

32 

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

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης 
της προμήθειας γάλακτος 2020-2021 
και τροποποίηση της σύμβασης με 
αύξηση των ποσοτήτων κατά 10%. 

33 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης της 
προμήθειας γάλακτος 2020-2021 και 
τροποποίηση της σύμβασης με αύξηση 
των ποσοτήτων κατά 10%. 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης 
της προμήθειας: Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων-χορήγηση ειδών 

34 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης της 
προμήθειας: Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, 



 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

διαβίωσης, διατροφής σε άπορους 
δημότες 2018-2019, Προμήθεια 
κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ 
(καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 
Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 
(ομάδα 4). 

διατροφής σε άπορους δημότες 2018-
2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών 
κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. 
κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-
2020 (ομάδα 4). 
 

9.  
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή  
κατά  50% από ενιαίο ανταποδοτικό 
τέλος καθαριότητας και φωτισμού. 

35 
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή  
κατά  50% από ενιαίο ανταποδοτικό 
τέλος καθαριότητας και φωτισμού. 

10.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 230,85€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ στην 
εταιρεία ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΙΚΕ. 

36 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
230,85€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ στην 
εταιρεία ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΙΚΕ. 

11.  

Λήψη απόφασης για την παράταση 
έως τις 31.03.2021 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. 

37 

Λήψη απόφασης για την παράταση έως 
τις 31.03.2021 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. 

12.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, 
βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020, 
από την ημερομηνία ισχύος του 
προαναφερομένου νόμου, δηλ. 
12/10/2020 μέχρι σήμερα. 

38 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, 
βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020. 


