
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  22/10/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
32η  Τακτική Συνεδρίαση  19  Οκτωβρίου  2021 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 25991/15.10.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής από την 26η -42η έτους 2020. 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του 
ανοικτού διαγωνισμού του έργου : 
«Ανακατασκευή φθαρμένων και 
επικίνδυνων πεζοδρομίων με κατασκευή 
ραμπών ΑΜΕΑ και επισκευή λιθόστρωτων 
οδών Π. Φαλήρου 2021». 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση συγκρότησης 
της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου : «Ανακατασκευή 
φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων με 
κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ και επισκευή 
λιθόστρωτων οδών Π. Φαλήρου 2021». 

2.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του 
ανοικτού διαγωνισμού του έργου : 
«Κατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων και 
συντήρηση οδικού δικτύου 2021». 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση συγκρότησης 
της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή παλαιών 
ασφαλτοταπήτων και συντήρηση οδικού δικτύου 
2021». 

3.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου 
ΑΠΕ, του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ», αρχικού 
προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπ/νου 
Φ.Π.Α & αναθεώρησης. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, 
του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ», αρχικού 
προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α & 
αναθεώρησης. 

4.  

Λήψη απόφασης για μη αναπροσαρμογή 
τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για 
το         έτος  2022. 
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Λήψη απόφασης για μη αναπροσαρμογή τελών 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το         
έτος  2022. 

5.  

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση 
επιβολής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο και β) τον 
καθορισμό συντελεστή φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 
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Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση επιβολής 
φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για κάθε 
στεγασμένο ή μη χώρο και β) τον καθορισμό 
συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

6.  

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της 
εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 
 00-6431.007 ύψους 496,00€, για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων στα Best City Awards 2022. 
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Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της 
εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 
 00-6431.007 ύψους 744,00€, για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων στα Best City Awards 2022. 

7.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
συμπληρωματικής έκτακτης επιχορήγησης Ι’ 
κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 
από ΚΑΠ, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 
4735/2020. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
συμπληρωματικής έκτακτης επιχορήγησης Ι’ 
κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 από 
ΚΑΠ, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020. 

8.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
427,56€ που αφορούν Δημοτικά Τέλη, 
Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ  από 2009 έως 2018 
στον κο ΙΣΜΑΗΛΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
475,94€ που αφορούν Δημοτικά Τέλη, 
Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ από το 2018 στον κο 
ΣΙΑΡΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
427,56€ που αφορούν Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό 
Φόρο και ΤΑΠ  από 2009 έως 2018 στον κο 
ΙΣΜΑΗΛΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
475,94€ που αφορούν Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό 
Φόρο και ΤΑΠ από το 2018 στον κο ΣΙΑΡΑΠΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 



 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
93,11€ που αφορούν Δημοτικά Τέλη, 
Δημοτικό Φόρο, ΤΑΠ και πρόστιμα από το 
2018 στον κο ΜΑΓΔΑΛΗΝΟ ΝΙΚΟ. 

3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 93,11€ 
που αφορούν Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο, 
ΤΑΠ και πρόστιμα από το 2018 στον κο 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟ ΝΙΚΟ. 

9.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
25,20€ που αφορούν ΤΑΠ και πρόστιμα από 
23.10.2009 έως 2018 στην κα ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
21,31€ που αφορούν ΤΑΠ και πρόστιμα από 
23.10.2009 έως 2018  στην κα ΔΡΙΤΣΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
71,65€ που αφορούν Δημοτικά Τέλη, 
Δημοτικό Φόρο, ΤΑΠ και πρόστιμα από το 
2018 στον κο ΚΑΣΤΡΙΣΙΟ ΧΡΗΣΤΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 25,20€ 
που αφορούν ΤΑΠ και πρόστιμα από 23.10.2009 
έως 2018 στην κα ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 21,31€ 
που αφορούν ΤΑΠ και πρόστιμα από 23.10.2009 
έως 2018  στην κα ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 71,65€ 
που αφορούν Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο, 
ΤΑΠ και πρόστιμα από το 2018 στον κο 
ΚΑΣΤΡΙΣΙΟ ΧΡΗΣΤΟ. 


