
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  15/10/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
31η  Τακτική Συνεδρίαση  12  Οκτωβρίου  2021 

Ήμερα Παρασκευή & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 25433/08.10.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής , από την 20η -30η  έτους 2019 και από 
την 1η -25η έτους 2020. 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή των 
όρων του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π 
& Δ., ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα (Αντώνης Τρίτσης) που 
αφορά στην εκπόνηση της μελέτης 
εκτέλεσης έργου «Κατασκευή υπόγειου 
χώρου στάθμευσης οχημάτων στον 
Φλοίσβο, του Δήμου Π. Φαλήρου». 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων 
του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π & Δ., 
ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα (Αντώνης Τρίτσης) που αφορά 
στην εκπόνηση της μελέτης εκτέλεσης έργου 
«Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης 
οχημάτων στον Φλοίσβο, του Δήμου Π. 
Φαλήρου». 

2.  

Έγκριση 5ης τροποποίησης του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου Π. Φαλήρου, 
οικ. έτους 2021. 
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Έγκριση 5ης τροποποίησης του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. 
έτους 2021. 

3.  
Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης του 
Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 
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Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου 
Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 

4.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
κληρονομιάς του Δημητρίου 
Λυμπερόπουλου και συγκεκριμένα μίας 
αποθήκης με λατινικό αριθμό ΙΙ, στον 
ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας επί της 
οδού Αχιλλέως 99, με επιφάνεια 13,40 τ.μ. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
κληρονομιάς του Δημητρίου Λυμπερόπουλου 
και συγκεκριμένα μίας αποθήκης με λατινικό 
αριθμό ΙΙ, στον ακάλυπτο χώρο της 
πολυκατοικίας επί της οδού Αχιλλέως 99, με 
επιφάνεια 13,40 τ.μ. 

5.  

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 27.301,96€ 
για την καταβολή ανταποδοτικού τέλους 
Λαϊκών Αγορών Α΄εξαμήνου 2021 και 
Β΄εξαμήνου 2020. 
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Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 27.301,96€ για 
την καταβολή ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών 
Αγορών Α΄εξαμήνου 2021 και Β΄εξαμήνου 
2020. 

6.  

Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για αποζημίωση της κ. 
Στενάκη Ελένης λόγω ζημιάς σε Ι.Χ από 
πτώση δέντρου. 
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Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για αποζημίωση της κ. Στενάκη 
Ελένης λόγω ζημιάς σε Ι.Χ από πτώση δέντρου. 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής 
περιγραφής για την προμήθεια «Επισκευή 
εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής 
διαδικασίας 2021.» 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής 
περιγραφής για την προμήθεια «Επισκευή 
εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής 
διαδικασίας 2021.» 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
αιτήματος παράτασης χρόνου ισχύος 
προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού  
«Yλοποίηση και συντήρηση μέτρων και 
μέσων εγκεκριμένης μελέτης 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Π. Φαλήρου.» 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος 
παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών 
συνοπτικού διαγωνισμού  «Yλοποίηση και 
συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης 
μελέτης πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Π. Φαλήρου.» 



9.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης 
εντάλματος προπληρωμής για έκδοση 
παράβολου κάρτας ταχογράφου,  ΠΕΙ  
οδηγών και τελών ποσού 500,00€, στο 
όνομα του υπαλλήλου Λεοντίτση 
Παναγιώτη. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης 
εντάλματος προπληρωμής για έκδοση 
παράβολου κάρτας ταχογράφου,  ΠΕΙ  οδηγών 
και τελών ποσού 500,00€, στο όνομα του 
υπαλλήλου Λεοντίτση Παναγιώτη. 

10.  

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων 
μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 
χώρου στέγασης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ στην περιοχή 
του κεντρικού Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων 
μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης χώρου 
στέγασης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ στην περιοχή του 
κεντρικού Φαλήρου. 

11.  

Λήψη απόφασης για την παράταση έως 
31.12.2021 των συμβάσεων Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πενήντα 
τεσσάρων (54) ατόμων διαφόρων 
ειδικοτήτων,  οι οποίες συνήφθησαν 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του 
ν. 4745/2020 (Α΄214), για την αποτροπή 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
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Λήψη απόφασης για την παράταση έως 
31.12.2021 των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου πενήντα τεσσάρων (54) 
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων,  οι οποίες 
συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄214), για την 
αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 

12.  

Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών λόγω κατεπείγοντος 
σύμφωνα με τις 55/11-3-2020 και 64/14-3-
2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του». 
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Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με τις 
55/11-3-2020 και 64/14-3-2020 Πράξεις 
Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του». 

13.  

Λήψη απόφασης  για την έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού  571,30€, 
στο όνομα της υπαλλήλου Γεωργίας 
Ντεμίρη για τις δαπάνες της μετάβασης 
του Γενικού Γραμματέα Παναγιώτη 
Καρούμπαλη στην Θεσσαλονίκη στην α) 
έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας BEYOND 4.0, β) στο 2ο 
Συνέδριο Καινοτομίας και Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης στις 14 
έως 16 Οκτωβρίου 2021 και γ) στα 
εγκαίνια Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού και Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων της Cisco στις 15 Οκτωβρίου 
2021. 
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Λήψη απόφασης  για την έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής, ποσού  595,30€, στο όνομα της 
υπαλλήλου Γεωργίας Ντεμίρη για τις δαπάνες 
της μετάβασης του Γενικού Γραμματέα 
Παναγιώτη Καρούμπαλη στην Θεσσαλονίκη 
στην α) έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας BEYOND 4.0, β) στο 2ο Συνέδριο 
Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
Αυτοδιοίκησης στις 14 έως 16 Οκτωβρίου 2021 
και γ) στα εγκαίνια Διεθνούς Κέντρου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων της Cisco στις 15 Οκτωβρίου 2021. 
 

14.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
17,53€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο 
ΠΑΙΝΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
111,13€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
32,18€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΒΑΡΟΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
17,53€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΠΑΙΝΕΣΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
111,13€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
32,18€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΒΑΡΟΤΣΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

15.  

Λήψη απόφσης για την έγκριση της 
δράσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που 
αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
επικοινωνιακής τουριστικής προβολής του 
Δήμου. 
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Λήψη απόφσης για την έγκριση της δράσης του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου που αφορά στην 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών επικοινωνιακής 
τουριστικής προβολής του Δήμου. 



 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

16.  

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. 


