
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  11/06/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
19η  Τακτική Συνεδρίαση 8 Ιουνίου  2021 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 14370/ 04.06.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων 
αυτ/των - μηχ/των 2021», ποσού 
μελέτης 48.000€ πλέον ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων 
αυτ/των - μηχ/των 2021», ποσού 
μελέτης 48.000€ πλέον ΦΠΑ. 

2.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων κάθε τύπου 2019, 
ομάδες 2,3,4. 
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Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων κάθε τύπου 2019, 
ομάδες 2,3,4. 

3.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για τη 
διαμόρφωση παραλίας». 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για τη 
διαμόρφωση παραλίας» 

4.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 
«Κατασκευή αγωγών και φρεατίων 
ομβρίων σε διάφορα σημεία του 
Δήμου», για την ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 
«Κατασκευή αγωγών και φρεατίων 
ομβρίων σε διάφορα σημεία του 
Δήμου», για την ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη. 

5.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
όρων διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας  
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΟΔΟΥΣ 2021». 

214 

Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας  
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ 2021». 

6.  

Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση 
των παραδοτέων ειδών της 
διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού 
Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού 
μηχ/των έργου, 2 μονάδες 
αυτοφερόμενου εξοπλισμού 
καθαριότητας πεζοδρομίων 
(Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια 
χορτοκοπτικού μηχ/τος υδραυλικής 
μετάδοσης ισχύος, υψηλής 
στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη 
υπολείμματος (Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια αυτοκινούμενων 
αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 
compact) με κάδο συγκέντρωσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 500-
650 lit και συνοδευτικό εξοπλισμό 
αποχιονισμού σε ένα εξ   αυτών 
(Φιλόδημος ΙΙ) λόγω αλλαγής των 
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Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση 
των παραδοτέων ειδών της διαδικασίας 
ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια 
συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των 
έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου 
εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων 
(Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια 
χορτοκοπτικού μηχ/τος υδραυλικής 
μετάδοσης ισχύος, υψηλής 
στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη 
υπολείμματος (Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια αυτοκινούμενων 
αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 
compact) με κάδο συγκέντρωσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650 
lit και συνοδευτικό εξοπλισμό 
αποχιονισμού σε ένα εξ   αυτών 
(Φιλόδημος ΙΙ) λόγω αλλαγής των 
παραγόμενων μοντέλων. 



 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

παραγόμενων μοντέλων. 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης: 
Προστασία λουομένων κατοίκων του 
Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του 
Ν. 3463/06, 2021 με αύξηση του 
συμβατικού τιμήματος κατά 10%. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης: 
Προστασία λουομένων κατοίκων του 
Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 
3463/06, 2021 με αύξηση του 
συμβατικού τιμήματος κατά 10%. 

8.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
δεκαεπτά (17) υπαλλήλων, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) 
μηνών, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών. 

217 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
δεκαεπτά (17) υπαλλήλων, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών. 

9.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 13,49€ που αφορούν ΤΑΠ στην 
κα ΙΟΡΔΑΝΗ ΑΝΝΑ, 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 45,36€ που αφορούν ΤΑΠ στον 
κο ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 18,89€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στον κο ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟ,  
4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 5,32€που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στον κο ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟ, 
5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 18,89€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στον κο ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑ, 
6) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 5,32€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στην κα ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής : 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 13,49€ που αφορούν ΤΑΠ στην 
κα ΙΟΡΔΑΝΗ ΑΝΝΑ, 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 45,36€ που αφορούν ΤΑΠ στον 
κο ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 18,89€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στον κο ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟ,  
4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 5,32€που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στον κο ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟ, 
5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 18,89€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στον κο ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑ, 
6) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 5,32€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στην κα ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

10.  

Λήψη απόφασης για την ανανέωση 
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος 
διδακτικού έτους των συμβάσεων 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού 
που προσλήφθηκε με ειδικότητα ΥΕ 
Καθαριστές-στριες σχολικών 
μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 39 Ν. 4722/20 
(ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α'). 
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Λήψη απόφασης για την ανανέωση 
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού 
έτους των συμβάσεων εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
του προσωπικού που προσλήφθηκε με 
ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές-στριες 
σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 Ν. 
4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος 
Α'). 

11.  

Αποδοχή δωρεάς ποσού 550€ από τον 
Όμιλο Φιλίας & Επικοινωνίας (ΟΦΕ), 
για τις προνοιακές δράσεις του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου. 
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Αποδοχή δωρεάς ποσού 550€ από τον 
Όμιλο Φιλίας & Επικοινωνίας (ΟΦΕ), 
για τις προνοιακές δράσεις του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου. 


