
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Π. Υάληρο,  08/11/2021 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
34η  Σακτική υνεδρίαση  03  Νοεμβρίου  2021 

Ήμερα Σετάρτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 27107/29.10.2021 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΨΝ  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΘΕΜΑΣΨΝ   

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ  ΑΠΟΥΑΕΨΝ 

 ΠΟΤ ΕΛΗΥΘΗΑΝ 

1.  

Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης 
του Δήμου Π. Υαλήρου, οικ. έτους 
2021. 
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Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης του 
Δήμου Π. Υαλήρου, οικ. έτους 2021. 

2.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση των 
όρων και τη σύναψη σύμβασης 
διαδημοτικής συνεργασίας για την 
υποστήριξη της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων της Τπηρεσίας 
Δόμησης, με το Δήμο Ελληνικού-
Αργυρούπολης.  
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Λήψη απόφασης για την έγκριση των 
όρων και τη σύναψη σύμβασης 
διαδημοτικής συνεργασίας για την 
υποστήριξη της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων της Τπηρεσίας Δόμησης, 
με το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.  

3.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
όρων του ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού προμήθειας Προμήθεια 
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και 
λοιπού ηλ/κού εξοπλισμού 2021 και 
Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών 
σωμάτων και ηλεκτρ/κων υλικών και 
αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 
στα πλαίσια του προγράμματος 
«Υιλόδημος ΙΙ», σε βάρος των ΚΑ 20-
6691.001, 64-7341.006, 64-7341.021. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
προμήθειας Προμήθεια λαμπτήρων, 
φωτιστικών σωμάτων και λοιπού 
ηλ/κού εξοπλισμού 2021 και 
Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών 
σωμάτων και ηλεκτρ/κων υλικών και 
αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια στα 
πλαίσια του προγράμματος 
«Υιλόδημος ΙΙ», σε βάρος των ΚΑ 20-
6691.001, 64-7341.006, 64-7341.021. 

4.  

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



Υιλόδημος ΙΙ) λόγω καθυστέρησης 
παραγωγής απ το εργοστάσιο. 

παραγωγής απ το εργοστάσιο. 

5.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Διαγραμμίσεις 
οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς 
2021, πρ/σμού μελέτης 74.400,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24%. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Διαγραμμίσεις 
οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς 2021, 
πρ/σμού μελέτης 74.400,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24%. 

6.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Τλοποίηση και 
συντήρηση μέτρων και μέσων 
εγκεκριμένης μελέτης 
πυροπροστασίας στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Π. Υαλήρου, 
πρ/σμού μελέτης 74.400,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24%. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Τλοποίηση και 
συντήρηση μέτρων και μέσων 
εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας 
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Π. 
Υαλήρου, πρ/σμού μελέτης 74.400,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24%. 

7.  

Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για αποζημίωση των 
εταιρειών με την επωνυμία «ΕΙΕΛΝΣΙ 
ΟΣΟΜΟΣΙΒ» και «Generali Hellaw 
A.A.» λόγω ζημιάς σε Ι.Φ από πτώση 
δέντρου. 
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Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για αποζημίωση των 
εταιρειών με την επωνυμία «ΕΙΕΛΝΣΙ 
ΟΣΟΜΟΣΙΒ» και «Generali Hellaw 
A.A.» λόγω ζημιάς σε Ι.Φ από πτώση 
δέντρου. 

8.  

Λήψη απόφασης  για την έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
556€, στο όνομα της υπαλλήλου 
Γεωργίας Ντεμίρη για τις δαπάνες της 
μετάβασης του Δημάρχου κ. Ιωάννη 
Υωστηρόπουλου και του 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αρωγής & 
Τγείας κ. Αρκουμάνη Ιωάννη στα 
Λαγκάδια Γορτυνίας για τη 
συμμετοχή τους στο 17ο Πανελλήνιο 
υνέδριο του Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Τγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΤΠΠΤ) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τγείας με τίτλο «Covid-
19 & Κλιματική Αλλαγή. Γνώση, 
τρατηγική και Αποτελεσματικότητα 
στη νέα εποχή» στις 11 έως 12 
Νοεμβρίου 2021. 
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Λήψη απόφασης  για την έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 556€, 
στο όνομα της υπαλλήλου Γεωργίας 
Ντεμίρη για τις δαπάνες της μετάβασης 
του Δημάρχου κ. Ιωάννη 
Υωστηρόπουλου και του 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αρωγής & 
Τγείας κ. Αρκουμάνη Ιωάννη στα 
Λαγκάδια Γορτυνίας για τη συμμετοχή 
τους στο 17ο Πανελλήνιο υνέδριο του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Τγιών Πόλεων (ΕΔΔΤΠΠΤ) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας με 
τίτλο «Covid-19 & Κλιματική Αλλαγή. 
Γνώση, τρατηγική και 
Αποτελεσματικότητα στη νέα εποχή» 
στις 11 έως 12 Νοεμβρίου 2021. 
 

9.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 29,77€ που αφορούν ΣΑΠ στον 
κ. ΑΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 520,18€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο από 
29.09.2015 έως 04.09.2017 στον κ. 
ΣΑΤΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 101,17€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο, από 
10.12.2015 έως 13.09.2016 στην κα 
ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 29,77€ που αφορούν ΣΑΠ στον 
κ. ΑΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 520,18€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο από 
29.09.2015 έως 04.09.2017 στον κ. 
ΣΑΤΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 101,17€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο, από 
10.12.2015 έως 13.09.2016 στην κα 
ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ. 

10.  
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 



 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΦΟ   
 

                        ΙΨΑΝΝΗ ΥΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

ποσού 422,38€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο από 
20.11.2014 έως 06.03.2017 στον κ. 
ΣΖΑΦΡΗΣΟ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 242,27€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο από 
05.01.2016 έως 18.06.2017 στον κ. 
ΜΑΝΣΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 101,17€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο, από 
09.02.2018 έως 10.04.2018 στον κ. 
ΔΟΤΛΓΕΡΑΚΗ ΩΚΡΑΣΗ. 

ποσού 422,38€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο από 
20.11.2014 έως 06.03.2017 στον κ. 
ΣΖΑΦΡΗΣΟ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 242,27€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο από 
05.01.2016 έως 18.06.2017 στον κ. 
ΜΑΝΣΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 27,45 που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο, από 
09.02.2018 έως 10.04.2018 στον κ. 
ΔΟΤΛΓΕΡΑΚΗ ΩΚΡΑΣΗ. 

11.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 202,52€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο από 
08.09.2015 έως 20.12.2016 στον κ. 
ΙΑΣΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 303,34€ που αφορούν ΣΑΠ & 
Πρόστιμα από 23.10.2009 έως 2018 
στον κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 996,83€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο, από 
23.01.2014 έως 29.04.2017 στον κ. 
ΔΟΤΓΕΝΗ ΠΑΤΛΟ. 
4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 222,75€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο, από 
19.12.2014 έως 12.03.2017 στον κ. 
ΜΠΡΙΛΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ. 

363 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 202,52€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο από 
08.09.2015 έως 20.12.2016 στον κ. 
ΙΑΣΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ. 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 304,34€ που αφορούν ΣΑΠ & 
Πρόστιμα από 23.10.2009 έως 2 018 
στον κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 996,83€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο, από 
23.01.2014 έως 29.04.2017 στον κ. 
ΔΟΤΓΕΝΗ ΠΑΤΛΟ. 
4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 222,75€ που αφορούν ΣΑΠ, 
Δημοτικά Σέλη & Δημοτικό Υόρο, από 
19.12.2014 έως 12.03.2017 στον κ. 
ΜΠΡΙΛΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ. 


