
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  03/06/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
17η  Τακτική Συνεδρίαση 31 Μαΐου  2021 

Ήμερα Δευτέρα & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 13522/ 27.05.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
όρων του συνοπτικού διαγωνισμού: 
Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και 
μέσων εγκεκριμένης μελέτης 
πυροπροστασίας στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Π. Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
του συνοπτικού διαγωνισμού: 
Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και 
μέσων εγκεκριμένης μελέτης 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Π. Φαλήρου. 

2.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων 
αυτ/των & μηχανημάτων  2021. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων 
αυτ/των & μηχανημάτων  2021. 

3.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας (σακούλες)», 
προϋπολογισμού μελέτης 24.800,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας (σακούλες)», 
προϋπολογισμού μελέτης 24.800,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

4.  

Λήψη απόφασης επί των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Προμήθεια λαμπτήρων, 
φωτιστικών σωμάτων και λοιπού 
ηλ/κού εξοπλισμού 2021. 
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Λήψη απόφασης επί των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Προμήθεια λαμπτήρων, 
φωτιστικών σωμάτων και λοιπού 
ηλ/κού εξοπλισμού 2021. 

5.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή 
πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών 
Ανακύκλωσης του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου» στο πρόγραμμα 
«Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα 
προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», 
«Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, 
Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». 
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Λήψη απόφασης για την υποβολή 
πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο 
«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών 
Ανακύκλωσης του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου» στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης 
και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
στον άξονα προτεραιότητας 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», «Χωριστή συλλογή 
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης 
και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων». 

6.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών του έργου 
«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 
2021, προϋπολογισμού μελέτης 
74.266,08€, συμπ/νου ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση του 
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 σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την 
εργασία καθαρισμού 
εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και 
ελεύθερων ακάλυπτων χώρων εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου κατά τη διάρκεια 
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Λήψη απόφασης για την σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την 
εργασία καθαρισμού 
εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και 
ελεύθερων ακάλυπτων χώρων εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου κατά τη διάρκεια της 



 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαιου -
31 Οκτωβρίου 2021). 

αντιπυρικής περιόδου (1η Μαιου -31 
Οκτωβρίου 2021). 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 6.912,31€ που 
αφορούν ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΤ-ΔΦ-
ΤΑΠ στην επωνυμία ΦΙΛΗΣ ΑΕ 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ). 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 6.912,31€ που 
αφορούν ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ 
στην επωνυμία ΦΙΛΗΣ ΑΕ 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ). 

9.  
Λήψη απόφασης περί καθορισμού 
τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου 
Παλαιού Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης περί καθορισμού 
τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου Παλαιού 
Φαλήρου. 

10.  

Λήψη απόφασης που αφορά στην 
έγκριση υπαγωγής ως δικαιούχοι στο 
επιχορηγούμενο πρόγραμμα 
απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια 
ανέργων ηλικίας 55-67. 
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Λήψη απόφασης που αφορά στην 
έγκριση υπαγωγής ως δικαιούχοι στο 
επιχορηγούμενο πρόγραμμα 
απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια 
ανέργων ηλικίας 55-67. 


