
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  16/12/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
38η  Τακτική Συνεδρίαση  13  Δεκεμβρίου  2021 

Ήμερα Δευτέρα & ώρα 12:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 30784/09.12.2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής από την 1η -12η έτους 2021. 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Εκλογή μεταξύ των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής του 
Αντιπροέδρου αυτής, κατ΄ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 
άρθρο 74 Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 
του Ν.4555/18 και από την παρ.1 
του άρθρου 2 του Ν.4623/19. 

401 

Εκλογή μεταξύ των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής του 
Αντιπροέδρου αυτής, κατ΄ εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ.11 άρθρο 74 
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την 
παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19. 
 

2.  

Έγκριση  6ης τροποποίησης  του 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 
Π. Φαλήρου έτους 2021. 

402 
Έγκριση  6ης τροποποίησης  του 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Π. 
Φαλήρου έτους 2021. 

3.  

Έγκριση 8ης μερικής αναμόρφωσης 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. 
έτους 2021. 

403 
Έγκριση 8ης μερικής αναμόρφωσης του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 
2021. 

4.  

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 
οικ. έτους 2021. 

404 

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2021. 
 

5.  

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 
οικ. έτους 2022. 

405 
Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικ. 
έτους 2022. 

6.  

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 
οικ. έτους 2022. 

406 
Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ. 
έτους 2022. 

7.  

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 
οικ. έτους 2022. 

407 
Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου οικ. 
έτους 2022. 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της διαδικασίας ανάθεσης 
προμηθειών λόγω κατεπείγοντος 
σύμφωνα με την  παρ. 3 του άρθ. 10 
της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
55/Α) « Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» και του  άρθ.98 του 
Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α). 

408 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω 
κατεπείγοντος σύμφωνα με την  παρ. 3 
του άρθ. 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ 
(ΦΕΚ 55/Α) « Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» και του  άρθ.98 του 
Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α). 
 



9.  

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
της εγγεγραμμένης πίστωσης στον 
ΚΑ εξόδων με τίτλο “Πρόγραμμα 
ενημέρωσης των παιδιών για τις 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας”. 

409 

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της 
εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑ 
εξόδων με τίτλο “Πρόγραμμα 
ενημέρωσης των παιδιών για τις 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας”. 

10.  

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
της εγγεγραμμένης πίστωσης στον 
ΚΑ εξόδων  με τίτλο “Ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση παιδιών 
ΚΔΑΠ 5-12 ετών για θέματα οδικής 
ασφάλειας”. 

410 

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της 
εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑ 
εξόδων  με τίτλο “Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση παιδιών ΚΔΑΠ 5-12 
ετών για θέματα οδικής ασφάλειας”. 

11.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του 2ου ΑΠΕ του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ 
ΟΔΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ». 

411 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ». 
 

12.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
2020». 

412 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020». 
 

13.  

Έγκριση όρων διακήρυξης του 
ανοικτού διαγωνισμού του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», 
προϋπολογισμού μελέτης 
150.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

413 

Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», 
προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ 
συμπ/νου Φ.Π.Α. 
 

14.  

Έγκριση όρων διακήρυξης του 
ανοικτού διαγωνισμού του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021». 
προϋπολογισμού μελέτης 
282.258,06€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

414 

Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
2021». προϋπολογισμού μελέτης 
349.999,99€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 
 

15.  

Έγκριση  συγκρότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 

415 

Έγκριση  συγκρότησης της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 
 

16.  

Έγκριση  συγκρότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021». 

416 

Έγκριση  συγκρότησης της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021». 
 

17.  

Λήψη απόφασης για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού της 
προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 2021», πρ/σμού 
μελέτης 74.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

417 

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού της προμήθειας 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 2021», 
πρ/σμού μελέτης 74.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 



24%. 

18.  

Έγκριση για τη συμμετοχή του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο 
Ευρωπαϊκό έργο “SHELTERED” με 
κωδικό ID 101074000. 

418 

Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου στο Ευρωπαϊκό έργο 
“SHELTERED” με κωδικό ID 101074000. 
 

19.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ποσού 10.000€ από το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & 
Μαρίνας Μαρτίνου ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, 
για την συντήρηση των γλυπτών του 
Δήμου Π. Φαλήρου. 

419 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ποσού 10.000€ από το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & 
Μαρίνας Μαρτίνου ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, για 
την συντήρηση των γλυπτών του Δήμου 
Π. Φαλήρου. 

20.  

Λήψη απόφασης για την α) 
Υποβολή πρότασης για 
χρηματοδότηση των υποέργων με 
τίτλο «Ενίσχυση της 
Μικροκινητικότητας στο Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου» και «Παροχή 
Υπηρεσιών Συμβούλου 
Παρακολούθησης των δράσεων 
Μικροκινητικότητας του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», β) Σύναψη 
Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του 
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 
για την υλοποίηση της πρότασης 
που θα υποβάλει το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) & 
γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να 
προβεί σε οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί 
προκειμένου να υποβληθεί η εν 
λόγω πρόταση και την υπογραφή 
των απαιτούμενων εγγράφων. 

420 

Λήψη απόφασης για την α) Υποβολή 
πρότασης για χρηματοδότηση των 
υποέργων με τίτλο «Ενίσχυση της 
Μικροκινητικότητας στο Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου» και «Παροχή Υπηρεσιών 
Συμβούλου Παρακολούθησης των 
δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», β) Σύναψη 
Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του 
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την 
υλοποίηση της πρότασης που θα 
υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ) & γ) Εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε 
άλλη ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί 
προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω 
πρόταση και την υπογραφή των 
απαιτούμενων εγγράφων. 
 

21.  

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος 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 
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. 

421 

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος 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 
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. 
 

22.  

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων πλειοδοτικής  δημοπρασίας 
εκμίσθωσης του (Δ2) διαμερίσματος 
του τετάρτου (4ου) ορόφου 

422 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων πλειοδοτικής  δημοπρασίας 
εκμίσθωσης του (Δ2) διαμερίσματος του 
τετάρτου (4ου) ορόφου πολυκατοικίας 



 

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

πολυκατοικίας επί της οδού 
Αχιλλέως αρ. 99 Π. Φάληρο, 
επιφάνειας 50τ.μ. ιδιοκτησίας του 
Δήμου. 

επί της οδού Αχιλλέως αρ. 99 Π. Φάληρο, 
επιφάνειας 50τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου. 
 

23.  

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας 
εκμίσθωσης του (Δ3) διαμερίσματος 
του τετάρτου (4ου) ορόφου 
πολυκατοικίας επί της οδού 
Αχιλλέως αρ. 99 Π. Φάληρο, 
επιφάνειας 108τ.μ., μαζί με την υπ’ 
αρ. 9 θέση στάθμευσης ακαλύπτου, 
ιδιοκτησίας του Δήμου. 

423 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας 
εκμίσθωσης του (Δ3) διαμερίσματος του 
τετάρτου (4ου) ορόφου πολυκατοικίας 
επί της οδού Αχιλλέως αρ. 99 Π. Φάληρο, 
επιφάνειας 108τ.μ., μαζί με την υπ’ αρ. 9 
θέση στάθμευσης ακαλύπτου, 
ιδιοκτησίας του Δήμου. 

24.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
(4) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης 
έργου προκειμένου να 
απασχοληθούν στη Δομή «Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών». 

424 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη (4) 
ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου 
προκειμένου να απασχοληθούν στη 
Δομή «Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών». 

25.  

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
παγίας προκαταβολής οικονομικού 
έτους 2021. 

425 
Λήψη απόφασης για την απόδοση 
παγίας προκαταβολής οικονομικού 
έτους 2021. 

26.Έκτ 

Λήψη απόφασης για την λύση  της  
σύμβασης : «Δαπάνες εκκένωσης 
βόθρων» 

426 
Λήψη απόφασης για την λύση  της  
σύμβασης : «Δαπάνες εκκένωσης 
βόθρων» 


