
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  06/08/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
25η  Τακτική Συνεδρίαση  03  Αυγούστου  2021 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 19758 /30.07.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση 4ης τροποποίησης του 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 
Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 
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Έγκριση 4ης τροποποίησης του 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 
Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 

2.  
Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης 
του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 
2021. 
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Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης 
του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 
2021. 

3.  

Λήψη απόφασης  για την έγκριση 
του πρακτικού διερεύνησης τιμών 
του έργου  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» για 
την εξακρίβωση κόστους υλικών 
σχετικά με την υποβολή αίτησης 
χρηματοδότησης του έργου στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης 
«Δημιουργία Πράσινων Σημείων 
και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα 
πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», 
με κωδικό 14.6i.26.5.2. της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ". 
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Λήψη απόφασης  για την έγκριση του 
πρακτικού διερεύνησης τιμών του 
έργου  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» για την 
εξακρίβωση κόστους υλικών σχετικά 
με την υποβολή αίτησης 
χρηματοδότησης του έργου στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δημιουργία 
Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, 
σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου», με κωδικό 
14.6i.26.5.2. της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ". 
 

4.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του  Δήμου Π.Φαλήρου  
και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού 
ποσού προϋπολογισμού μελέτης  
39.944,86 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του  Δήμου 
Π.Φαλήρου  και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., 
συνολικού ποσού προϋπολογισμού 
μελέτης  39.944,86 ευρώ συμπ/νου 
ΦΠΑ. 
 

5.  

Συγκρότηση επιτροπής 
παρακολούθησης –παραλαβής 
συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής γενικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με το άρθρο 221του 
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Συγκρότηση επιτροπής 
παρακολούθησης –παραλαβής 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το 
άρθρο 221του Ν.4412/2016 του 



Ν.4412/2016 του τμήματος 
Μηχανογράφησης –
Μηχανοργάνωσης.  

τμήματος Μηχανογράφησης –
Μηχανοργάνωσης.  

6.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
της παροχής υπηρεσιών: “Δαπάνες 
παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου PRODESA”. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης της 
παροχής υπηρεσιών: “Δαπάνες 
παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου PRODESA”. 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
της παροχής υπηρεσιών: “Εκπόνηση 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Π. 
Φαλήρου”. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης της 
παροχής υπηρεσιών: “Εκπόνηση 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Π. 
Φαλήρου”. 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
της παροχής υπηρεσιών: “Υπηρεσίες 
διαστασιολογικής αποτύπωσης και 
ψηφιοποίησης των Η/Μ εφαρμογών 
αναβάθμισης κτιρίου Φλοίσβος “. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης της 
παροχής υπηρεσιών: “Υπηρεσίες 
διαστασιολογικής αποτύπωσης και 
ψηφιοποίησης των Η/Μ εφαρμογών 
αναβάθμισης κτιρίου Φλοίσβος “. 

9.  

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ 
(τακτοποιητικού)  του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 

275 

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ 
(τακτοποιητικού)  του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 

10.  

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

11.  

Λήψη απόφασης  για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
748,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου 
Γεωργίας Ντεμίρη για τις δαπάνες 
της μετάβασης του Δημάρχου  
Ιωάννη Φωστηρόπουλου και του 
Γενικού Γραμματέα Παναγιώτη 
Καρούμπαλη στη Κόρινθο για τη 
συμμετοχή τους στο Επιστημονικό 
Συνέδριο «Αναπτυξιακή 
Χρηματοδοτική Πολιτική & 
Δημοσιονομικός Έλεγχος στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση» στις 2 έως 4 
Ιουλίου 2021. 
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Λήψη απόφασης  για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
748,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου 
Γεωργίας Ντεμίρη για τις δαπάνες της 
μετάβασης του Δημάρχου  Ιωάννη 
Φωστηρόπουλου και του Γενικού 
Γραμματέα Παναγιώτη Καρούμπαλη 
στη Κόρινθο για τη συμμετοχή τους 
στο Επιστημονικό Συνέδριο 
«Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική 
Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» στις 2 έως 
4 Ιουλίου 2021. 

12.  

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
1.088 €, στο όνομα της υπαλλήλου 
Γεωργίας Ντεμίρη για τις δαπάνες 
της μετάβασης της Διευθύντριας 
Δ/νσης Ο.Υ. κας Μαρίας 
Μπούρκουλα (κλάδου ΠΕ1  
Διοικητικού με βαθμό Α΄) και της  
Αναπλ. Προϊσταμένης Ταμειακής 
Υπηρεσίας Δ/νσης Ο.Υ. κας Ελένης 
Λαμπράκη  (κλάδου ΠΕ1  
Διοικητικού με βαθμό Α΄) στη 
Κόρινθο για τη συμμετοχή της στο 
Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: 
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Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
1.088 €, στο όνομα της υπαλλήλου 
Γεωργίας Ντεμίρη για τις δαπάνες της 
μετάβασης της Διευθύντριας Δ/νσης 
Ο.Υ. κας Μαρίας Μπούρκουλα 
(κλάδου ΠΕ1  Διοικητικού με βαθμό 
Α΄) και της  Αναπλ. Προϊσταμένης 
Ταμειακής Υπηρεσίας Δ/νσης Ο.Υ. κας 
Ελένης Λαμπράκη  (κλάδου ΠΕ1  
Διοικητικού με βαθμό Α΄) στη Κόρινθο 
για τη συμμετοχή της στο 
Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: 
«Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική 



 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

«Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική 
Πολιτική & Δημοσιονομικός 
Έλεγχος στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση», στις 2 έως 4 Ιουλίου 
2021. 
 

Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στις 2 έως 
4 Ιουλίου 2021. 
 

13.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 17,06€ που 
αφορούν ΤΑΠ στον κο ΤΣΟΒΟ 
ΠΕΤΡΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 17,06€ που αφορούν ΤΑΠ στον 
κο ΤΣΟΒΟ ΠΕΤΡΟ. 

14.Έκτ. 

Έγκριση κατανομής των 
εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις 
προσωπικού μερικής ή/και πλήρους 
απασχόλησης για τον καθαρισμό 
των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για το διδακτικό έτος 2021-2022, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ 
αριθμ. 55472/23-7-2021 Υπουργική 
Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο με 
αρ. ΦΕΚ 3352/τ.Β΄/26-7-2021 και 
κατόπιν της 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30.7.2
021 Απόφασης της Επιτροπής της 
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
33/2006. 
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Έγκριση  κατανομής των εγκριθεισών 
ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού 
μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης 
για τον καθαρισμό των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-
2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπ΄ αριθμ. 55472/23-7-2021 Υπουργική 
Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο με αρ. 
ΦΕΚ 3352/τ.Β΄/26-7-2021 και κατόπιν 
της 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30.7.202
1 Απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006. 
 


