
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  26/08/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

25η  Τακτική Συνεδρίαση 23 Αυγούστου 2022 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 21427 /17.08.2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
του Δημοτικού Σχολείου 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π. 
Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
όρων μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 
Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης Π. Φαλήρου. 
 

2.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
αιτήματος παράτασης χρόνου ισχύος 
προσφορών του ανοικτού 
διαγωνισμού «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
απορρ/των και ανακυκλ/μων υλικών 
στα πλαίσια του προγράμματος 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  Προμήθεια 
απορριμματοφόρων οχημάτων και 
Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", Προμήθεια 
οχημάτων και Μ.Ε. καθαριότητας 
2021, Προμήθεια λοιπού μηχ/κου 
εξοπλ., Προμήθεια Μ.Ε. και λοιπού 
εξοπλισμού.»  
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
αιτήματος παράτασης χρόνου ισχύος 
προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και 
λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορρ/των και 
ανακυκλ/μων υλικών στα πλαίσια του 
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  
Προμήθεια απορριμματοφόρων 
οχημάτων και Μ.Ε. ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", 
Προμήθεια οχημάτων και Μ.Ε. 
καθαριότητας 2021, Προμήθεια λοιπού 
μηχ/κου εξοπλ., Προμήθεια Μ.Ε. και 
λοιπού εξοπλισμού.»  
 

3.  

Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα 
για τη μελέτη «ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 
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Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα για 
τη μελέτη «ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 

4.  

Έγκριση πρακτικού επικύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο : 
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 2022». 
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Έγκριση πρακτικού επικύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο : 
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 2022». 

5.  

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021». 
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Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021». 

6.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης 
«Εργασία συντήρησης πρασίνου 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης «Εργασία 
συντήρησης πρασίνου Δήμου 2021» με 



Δήμου 2021» με ταυτόχρονη 
παράταση χρόνου εκτέλεσης. 

ταυτόχρονη παράταση χρόνου 
εκτέλεσης. 

7.  

Λήψη απόφασης για την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος, για την 
κάλυψη των εξόδων αναφορικά με 
την κληρονομιά της θανούσης 
Βαλέντη Φλωρεντίας-Μαρίας. 
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Λήψη απόφασης για την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος, για την κάλυψη 
των εξόδων αναφορικά με την 
κληρονομιά της θανούσης Βαλέντη 
Φλωρεντίας-Μαρίας. 

8.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 536,20€ που αφορούν ΔΦ & ΔΤ 
στην εταιρεία Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΑΕ, 2) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 37,81€ που αφορούν ΤΑΠ στην 
κα ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, 3) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 40,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ 
στην κα ΔΗΜΟΥΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 4) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 61,45€ που αφορούν ΤΑΠ στην 
κα ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 1) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
536,20€ που αφορούν ΔΦ & ΔΤ στην 
εταιρεία Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΑΕ, 2) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
37,81€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, 3) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
40,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ στην κα 
ΔΗΜΟΥΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 4) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
61,45€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ. 

9.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 200,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ 
στον κο ΔΕΝΑΡΔΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ, 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 700,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ 
στον κο ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟ, 3) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 40,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ 
στην εταιρεία ΦΙΛ ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΣ ΟΕ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 1) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
200,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ στον κο 
ΔΕΝΑΡΔΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ, 2) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
700,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ στον κο 
ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟ, 3) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 40,00€ που 
αφορούν ΚΛΗΣΗ στην εταιρεία ΦΙΛ 
ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ. 
 

10.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 
1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 121,82€ που αφορούν ΤΑΠ 
στην κα ΚΟΤΙΤΣΑ ΚΑΤΙΝΑ, 2) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 60,82€ που αφορούν ΤΑΠ στον 
κο ΑΔΑΜΗ ΛΟΥΚΑ , 3) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 60,82€ που αφορούν ΤΑΠ στην 
κα ΑΔΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 1) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
121,82€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα 
ΚΟΤΙΤΣΑ ΚΑΤΙΝΑ, 2) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 60,82€ που 
αφορούν ΤΑΠ στον κο ΑΔΑΜΗ 
ΛΟΥΚΑ , 3) βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 60,82€ που αφορούν 
ΤΑΠ στην κα ΑΔΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. 
 

11.  

Λήψη απόφασης περί αποδοχής των 
όρων και προϋποθέσεων του  
επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και 
Δανείων (χρηματοδότηση), 
ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον 
Άξονα «Περιβάλλον», που αφορά  
στην εκτέλεση του έργου 
«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών 
Ανακύκλωσης Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου». 
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Λήψη απόφασης περί αποδοχής των 
όρων και προϋποθέσεων του  
επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και 
Δανείων (χρηματοδότηση), ενταγμένου 
στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα 
«Περιβάλλον», που αφορά  στην 
εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου». 
 

12.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
συμμετοχής του Δήμου στο 
πρόγραμμα «Food Wave: 
Empowering urban youth for climate 
action (https://foodwave.eu/)» 

253 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα 
«Food Wave: Empowering urban youth 
for climate action 
(https://foodwave.eu/)»  (Ενδυνάμωση 

https://foodwave.eu/)
https://foodwave.eu/)


 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 (Ενδυνάμωση της αστικής νεολαίας 
για δράση για το κλίμα) 
συγχρηματοδοτούμενο από το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Εκπαίδευσης (DEAR). 

της αστικής νεολαίας για δράση για το 
κλίμα) συγχρηματοδοτούμενο από το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Εκπαίδευσης (DEAR). 
 

13.  

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


