
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   20 /05/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 

14η  Τακτική Συνεδρίαση 17 Μαΐου  2021 

Ήμερα Δευτέρα & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 12211/ 13.05.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. 
έτους 2021. 

172 
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. 
έτους 2021. 

2.  
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης 
προυπ/σμού του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 

173 
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης 
προυπ/σμού του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 

3.  

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης 
του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Π. Φαλήρου», οικ. έτους 
2021. 

174 

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του 
ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. 
Φαλήρου», οικ. έτους 2021. 

4.  
Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, 
βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020. 

175 
Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, 
βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020. 

5.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή της 
επιχορήγησης που αφορά στη B΄ δόση 
οικ. έτους 2021, για λειτουργικές 
δαπάνες των διδακτηρίων Α’/βάθμιας 
και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθ. 40 του Ν. 
4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄). 

176 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή της 
επιχορήγησης που αφορά στη B΄ δόση 
οικ. έτους 2021, για λειτουργικές 
δαπάνες των διδακτηρίων Α’/βάθμιας 
και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθ. 40 του Ν. 4735/2020 
(ΦΕΚ 197/Α΄). 

6.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 
μηχ/των 2021, ποσού μελέτης 
60.000€ πλέον ΦΠΑ. 

177 

Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 
μηχ/των 2021, ποσού μελέτης 60.000€ 
πλέον ΦΠΑ. 

7.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την Προστασία 
λουομένων κατοίκων του Δήμου μας 
βάσει του άρθρου 75 του Ν.  3463/06, 
οικ. έτους 2021. 

178 

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την Προστασία 
λουομένων κατοίκων του Δήμου μας 
βάσει του άρθρου 75 του Ν.  3463/06, 
οικ. έτους 2021. 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
της παροχής υπηρεσιών:  Παροχή 
υπηρεσιών για τη σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλων υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο των προσκλήσεων του 
προγράμματος Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση " Αντώνης Τρίτσης ". 
(Πρόσκληση ΑΤ08). 

179 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης της 
παροχής υπηρεσιών:  Παροχή 
υπηρεσιών για τη σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλων υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
των προσκλήσεων του προγράμματος 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση " Αντώνης 
Τρίτσης ". (Πρόσκληση ΑΤ08). 
 



9.  

Λήψη απόφασης α) για τη βεβαίωση 
αδυναμίας καθαρισμού από την 
υπηρεσία των υπαίθριων χημικών 
τουαλετών του Δήμου λόγω έλλειψης 
κατάλληλου μηχ/κου εξοπλισμού και 
β) για την έγκριση σύναψης σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και 
συντήρησης αυτών με ειδικό 
συνεργείο. 

180 

Λήψη απόφασης α) για τη βεβαίωση 
αδυναμίας καθαρισμού από την 
υπηρεσία των υπαίθριων χημικών 
τουαλετών του Δήμου λόγω έλλειψης 
κατάλληλου μηχ/κου εξοπλισμού και β) 
για την έγκριση σύναψης σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και 
συντήρησης αυτών με ειδικό συνεργείο. 

10.  
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019». 

181 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019». 

11.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
επιχορήγησης ποσού 210.000,00€ στα 
πλαίσια του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ», στον άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο 
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων των 
Δήμων» για την υλοποίηση των 
Πράξεων (υποέργων): 1) «Επισκευή 
Γυμναστηρίου Σχολικού 
Συγκροτήματος ''Κοψαχείλα''», όπως 
προσδιορίζονται από το έγγραφο 
ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ 36059/13-5-2021. 

182 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
επιχορήγησης ποσού 210.000,00€ στα 
πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος 
ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας 
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές 
και δραστηριότητες των δήμων» με 
τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
των Δήμων» για την υλοποίηση των 
Πράξεων (υποέργων): 1) «Επισκευή 
Γυμναστηρίου Σχολικού Συγκροτήματος 
''Κοψαχείλα''», όπως προσδιορίζονται 
από το έγγραφο ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ 
36059/13-5-2021. 
 

12.  

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας 
εκμίσθωσης του διαμερίσματος του 
τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της 
οδού Πραξιτέλους αρ. 5, επιφάνειας 
88,12τ.μ. και αποθήκης ισογείου 4,94 
τ.μ., στο Π. Φάληρο, ιδιοκτησίας του 
Δήμου. 

183 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας 
εκμίσθωσης του διαμερίσματος του 
τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της 
οδού Πραξιτέλους αρ. 5, επιφάνειας 
88,12τ.μ. και αποθήκης ισογείου 4,94 
τ.μ., στο Π. Φάληρο, ιδιοκτησίας του 
Δήμου. 

13.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας 
ταχέων μοριακών ελέγχων  (Rapid 
test) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 
10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
55/Α) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» και 
του  άρθ.98 του Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 
63/Α). 

184 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας 
ταχέων μοριακών ελέγχων  (Rapid test) 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 10 της 
από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» και του  άρθ.98 του 
Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α). 
 

14.  

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση 
της οικονομοτεχνικής μελέτης 
βιωσιμότητας για τη Σύσταση 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία 
«Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Ε. - 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο 
«Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Ε.» από 
τους   Δήμους  Παλαιού Φαλήρου, 
Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου  και 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), β)  τη σύσταση 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία 

….. 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΒΟΛΗ 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Ε. - 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο 
«Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Ε.» από 
τους   Δήμους  Παλαιού Φαλήρου, 
Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), γ) την έγκριση του 
Καταστατικού της εταιρείας, δ) τη 
συμμετοχή του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου στο Μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας  και  ε) την παροχή 
εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες 
διαδικαστικές ενέργειες.  


