
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  02/12/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
37η  Τακτική Συνεδρίαση  29  Νοεμβρίου  2021 

Ήμερα Δευτέρα & ώρα 13:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 29544/25.11.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης για το έτος 2022 
του Δήμου Π. Φαλήρου,  στο οποίο  
κατ’ελάχιστον  απαιτείται η ύπαρξη 
τεχνικού προγράμματος και στη 
συνέχεια την υποβολή αυτού στο 
Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

383 

Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης για το έτος 2022 του Δήμου Π. 
Φαλήρου,  στο οποίο  κατ’ελάχιστον  
απαιτείται η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος 
και στη συνέχεια την υποβολή αυτού στο 
Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

2.  

Έγκριση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, μετά 
τη με αρ. πρωτ. 1893/19.10.2021 γνώμη 
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας, προς υποβολή στο 
δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και 
ψήφιση. 

384 

Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2021, μετά τη με αρ. πρωτ. 
1893/19.10.2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας, προς υποβολή στο 
δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και 
ψήφιση. 

3.  

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2022. 385 

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2022. 
 

4.  

Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου» οικονομικού 
έτους 2022. 

386 

Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου» οικονομικού έτους 2022. 

5.  

Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. 
Φαλήρου»  οικονομικού έτους 2022. 

387 

Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. 
Φαλήρου»  οικονομικού έτους 2022. 
 

6.  

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του 
κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» (διαμέρισμα οδού 
Ομήρου αρ. 54 και γραφείο/κατάστημα 
οδού Σταδίου αρ.33, Αθήνα). 

388 

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του 
κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» (διαμέρισμα οδού Ομήρου 
αρ. 54 και γραφείο/κατάστημα οδού 
Σταδίου αρ.33, Αθήνα). 
 

7.  

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του 
κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ χήρας 
ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» (διαμέρισμα οδού 
Νηρηίδων αρ.18-20, Π. Φάληρο). 

389 

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του 
κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ χήρας 
ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» (διαμέρισμα οδού 
Νηρηίδων αρ.18-20, Π. Φάληρο). 

8.  

Ανάκληση της με αρ. 300/2021 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που 
αφορά στη λήψη απόφασης για την 
ανάγκη σύναψης Δανείου για την 
υποβολή σχετικής εισήγησης στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

390 

Ανάκληση της με αρ. 300/2021 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη 
λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης 
Δανείου για την υποβολή σχετικής εισήγησης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

9.  
Λήψη απόφασης για την ανάγκη 
σύναψης Δανείου για την υποβολή 
σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό 

391 

Λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης 
Δανείου για την υποβολή σχετικής εισήγησης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 



Συμβούλιο. 

10.  

Λήψη απόφασης για την συγκρότησης 
της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου «ΕΙΣΚΕΥΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ», 
π/υ μελέτης 210.000,00€ αυμπ/νου 
ΦΠΑ. 

392 

Λήψη απόφασης για την συγκρότησης της 
επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ», π/υ 
μελέτης 210.000,00€ αυμπ/νου ΦΠΑ. 
 

11.  

Αίτημα για παράταση προθεσμίας 
περαίωσης της παροχής υπηρεσιών 
«Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων Δημοτικού 
Καταστήματος 2018, Συντήρηση 
πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, 
οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων 
πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση 
κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και 
αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση 
καυστήρων (σχολ. συγκρ.,πνευματικών 
κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση 
ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου 
(συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, 
Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας 
Δήμου 2018»(Ομάδες: 1, 2, 5 και 6). 

393 

Αίτημα για παράταση προθεσμίας 
περαίωσης της παροχής υπηρεσιών 
«Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων 
Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση 
πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, 
οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων 
πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών 
(συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, 
Συντήρηση καυστήρων (σχολ. 
συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, 
Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος 
Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 
2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας 
Δήμου 2018»(Ομάδες: 1, 2, 5 και 6). 
 

12.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Διαγραμμίσεις 
οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς 2021 

394 

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων 
σε διάφορες οδούς 2021 

13.  

Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία προμήθειας «Επισκευή 
εκτάκτων βλαβών οχημάτων 
παραγωγικής διαδικασίας 2021», σε 
βάρος του ΚΑ 20-6671.018. 

395 

Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία προμήθειας «Επισκευή εκτάκτων 
βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 
2021», σε βάρος του ΚΑ 20-6671.018. 

14.  

Λήψη απόφασης για την παράταση 
προθεσμίας περαίωσης της παροχής 
υπηρεσιών «Συντήρηση κι 
αποκατάσταση ευκρίνειας εξοπλισμού 
οδικού δικτύου 2021». 

396 

Λήψη απόφασης για την παράταση 
προθεσμίας περαίωσης της παροχής 
υπηρεσιών «Συντήρηση κι αποκατάσταση 
ευκρίνειας εξοπλισμού οδικού δικτύου 2021». 

15.  
Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, 
βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020. 

397 

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

16.  

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

398 

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

17.  έκτ 

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής για την 
τοποθέτηση δέκτη ακουστικού σήματος 
επί της οδού Πυθαγόρα στο Π. Φάληρο, 
ποσού 71,92€ στον ΚΑ: 20-6279.001. 

399 

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής για την 
τοποθέτηση δέκτη ακουστικού σήματος επί 
της οδού Πυθαγόρα στο Π. Φάληρο, ποσού 
71,92€ στον ΚΑ: 20-6279.001 

18. .έκτ 

Παράταση (έως την 22η.12.2021) για την 
απόδοση εντάλματος προπληρωμής, 
ποσού 599,36€, στο όνομα της 
υπαλλήλου Γεωργίας Ντεμίρη για τις 
δαπάνες της μετάβασης του Δημάρχου 
κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλου και του 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αρωγής & 
Υγείας κ. Αρκουμάνη Ιωάννη στα 
Λαγκάδια Γορτυνίας για τη συμμετοχή 

400 

Παράταση (έως την 22η.12.2021) για την 
απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
599,36€, στο όνομα της υπαλλήλου Γεωργίας 
Ντεμίρη για τις δαπάνες της μετάβασης του 
Δημάρχου κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλου και 
του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αρωγής & 
Υγείας κ. Αρκουμάνη Ιωάννη στα Λαγκάδια 
Γορτυνίας για τη συμμετοχή τους στο 17ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού 



 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

τους στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με 
τίτλο «Covid-19 & Κλιματική Αλλαγή. 
Γνώση, Στρατηγική και 
Αποτελεσματικότητα στη νέα εποχή» 
στις 11 έως 12 Νοεμβρίου 2021. 
 

Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας με τίτλο «Covid-19 & Κλιματική 
Αλλαγή. Γνώση, Στρατηγική και 
Αποτελεσματικότητα στη νέα εποχή» στις 11 
έως 12 Νοεμβρίου 2021. 
 


