
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  28/07/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  

23η  Τακτική Συνεδρίαση 25 Ιουλίου 2022 

Ήμερα Δευτέρα & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 18067 /21.07.2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 
χρήσεως 2021 (ισολογισμός- αποτελέσματα 
χρήσεως και προσάρτημα). 218 

Προέλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 2021 (ισολογισμός- 
αποτελέσματα χρήσεως και προσάρτημα) 

2.  
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο έτους 
2022. 

219 
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο 
έτους 2022. 

3.  

Έγκριση όρων διακήρυξης  του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  
2022». 
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Έγκριση όρων διακήρυξης  του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ  
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  2022». 

4.  

Έγκριση όρων διακήρυξης  του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022». 
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Έγκριση όρων διακήρυξης  του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022». 

5.  

Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοικτού 
διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
προμήθειας "ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ)". 
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Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοικτού 
διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
προμήθειας "ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ)". 

6.  

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 2022». 
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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 2022». 

7.  

Έγκριση συγκρότησης  της επιτροπής 
διενέργειας  του ανοικτού διαγωνισμού του 
έργου : «Ανακατασκευή παλαιών 
ασφαλτοταπήτων και συντήρηση οδικού 
δικτύου 2022». 
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Έγκριση συγκρότησης  της επιτροπής 
διενέργειας  του ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου : «Ανακατασκευή παλαιών 
ασφαλτοταπήτων και συντήρηση οδικού 
δικτύου 2022». 

8.  

Λήψη απόφασης κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του έργου 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021. 
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Λήψη απόφασης κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του 
έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 
2021. 

9.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης 
εντάλματος προπληρωμής για έκδοση 
παράβολου κάρτας ταχογράφου ποσού 
150,00€, στο όνομα του υπαλλήλου 
Παρασκευόπουλου Σάββα. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης 
εντάλματος προπληρωμής για έκδοση 
παράβολου κάρτας ταχογράφου ποσού 
150,00€, στο όνομα του υπαλλήλου 
Παρασκευόπουλου Σάββα. 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

10.  

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

11.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
55,14€ που αφορούν ΔΤ στον κο ΠΑΝΤΑΖΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.»   
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
55,14€ που αφορούν ΔΤ στον κο 
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.»   

12.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
322,81€ που αφορούν ΔΤ στον κο 
ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
322,81€ που αφορούν ΔΤ στον κο 
ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

13.  
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
αποζημίωσης στην κα. Κάμπερ Φωτεινή για 
ζημία σε όχημα ιδιοκτησίας της. 

230 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 
αποζημίωσης στην κα. Κάμπερ Φωτεινή 
για ζημία σε όχημα ιδιοκτησίας της. 

14.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
αποζημίωσης στον κα. Κουτσιώρη Νικόλαο 
για ζημία σε όχημα ιδιοκτησίας του. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
αποζημίωσης στον κ. Κουτσιώρη Νικόλαο 
για ζημία σε όχημα ιδιοκτησίας του. 

15.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
αποζημίωσης στον κα. Καλαμοβράκα 
Μιχαήλ για ζημία σε όχημα ιδιοκτησίας του. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
αποζημίωσης στον κ. Καλαμοβράκα 
Μιχαήλ για ζημία σε όχημα ιδιοκτησίας 
του. 

16.  
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
αποζημίωσης στην κα. Παπαδημητρίου 
Ελένη για ζημία σε όχημα ιδιοκτησίας της. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
αποζημίωσης στην κα. Παπαδημητρίου 
Ελένη για ζημία σε όχημα ιδιοκτησίας της. 

17.  

Λήψη της απόφασης για την κατανομή των 
εγκριθεισών, σύμφωνα με την με αρ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 
1 της αρ. 33/2006 ΠΥΣ, ανθρωποωρών του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για τον 
καθαρισμό των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2022-
2023, σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και 
πλήρους απασχόλησης. 
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Λήψη της απόφασης για την κατανομή των 
εγκριθεισών, σύμφωνα με την με αρ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 της αρ. 33/2006 ΠΥΣ, 
ανθρωποωρών του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για τον καθαρισμό των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το 
διδακτικό έτος 2022-2023, σε θέσεις 
προσωπικού μερικής ή και πλήρους 
απασχόλησης. 

18.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ, στάδιο αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών – 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
προϋπολογισμού μελέτης 97.137,60€, πλέον 
ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ, στάδιο αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών – 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
προϋπολογισμού μελέτης 97.137,60€, 
πλέον ΦΠΑ. 

19.  
         Έκτ 
  

Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων 
συμμετοχής και υποβολής πρότασης 
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2 – 
16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον 
Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση 
της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων 
οικονομίας της χώρας». 
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Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων 
συμμετοχής και υποβολής πρότασης 
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο 
«Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο 
στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και 
βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων 
κλάδων οικονομίας της χώρας». 


