
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  15/11/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
35η  Τακτική Συνεδρίαση  12  Νοεμβρίου  2021 

Ήμερα Παρασκευή & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 27849/08.11.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 
συγκρότησης της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021», πρ/σμού 
μελέτης 1.000.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και 
αναθεώρησης. 

364 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 
συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας 
του ανοικτού διαγωνισμού του έργου 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021», πρ/σμού μελέτης 
1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ και αναθεώρησης. 

2.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη ανά ομάδα 
ειδών για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», 
πρ/σμού μελέτης 74.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη ανά ομάδα ειδών 
για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», πρ/σμού μελέτης 
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%. 

3.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού «Υλοποίηση και 
συντήρηση μέτρων και μέσων 
εγκεκριμένης μελέτης 
πυροπροστασίας στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Π. Φαλήρου.», 
πρ/σμού μελέτης 74.400,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

- 

 

 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

4.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
επιχορήγησης ποσού 99.477,76€ στα 
πλαίσια του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ», Πρόσκληση V με 
τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, 
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
των δήμων της χώρας» για την 
υλοποίηση της Πράξης (υποέργου): 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
επιχορήγησης ποσού 99.477,76€ στα 
πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος 
ΙΙ», Πρόσκληση V με τίτλο «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των 
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού των δήμων της 
χώρας» για την υλοποίηση της Πράξης 
(υποέργου): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 



 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ». 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ». 

5.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
όρων του ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού προμήθειας « 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’, σε βάρος του ΚΑ: 
64-7341.001, προϋπολογισμού μελέτης 
99.477,76€ 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 
του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
προμήθειας « «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’, σε 
βάρος του ΚΑ: 64-7341.001, 
προϋπολογισμού μελέτης 99.477,76€ 
 

6.  

Λήψη απόφασης  για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής,  ποσού  
571,30€ που εκδόθηκε 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 απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής,  ποσού  
595,30€ που εκδόθηκε 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. 
 

7.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 2,33€ που αφορούν ΤΑΠ στην 
κα ΔΑΚΤΥΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ».   
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
2,33€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΔΑΚΤΥΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ».   

8.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 307,20€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΜΕ ΚΑΔΟ στον κο ΚΑΡΑΜΟΥΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ»   
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
307,20€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΜΕ ΚΑΔΟ στον κο ΚΑΡΑΜΟΥΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ»   
 

9.  

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 
3.511,13 € για τον καθορισμό των 
Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που 
χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς και για την υλοποίηση 
των ενεργειών διαχείρισής τους, 
καθώς και του ύψους 
χρηματοδότησης για το έτος 2020. 
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Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 
3.511,13 € για τον καθορισμό των Δήμων 
και Συνδέσμων Δήμων που 
χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς και για την υλοποίηση των 
ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και 
του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 
2020. 
 

10.  

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

372 
Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, 
βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020. 


