
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  09/09/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

27η  Τακτική Συνεδρίαση 6 Σεπτεμβρίου 2022 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 22437/02.09.2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής 
Επιτροπής, για το β’ εξάμηνο έτους 
2020. 

257 
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής 
Επιτροπής, για το β’ εξάμηνο έτους 
2020. 

2.  
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής 
Επιτροπής, για το α΄ εξάμηνο έτους 
2021. 

258 
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής 
Επιτροπής, για το α΄ εξάμηνο έτους 
2021. 

3.  
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής 
Επιτροπής, για το β΄ εξάμηνο έτους 
2021. 

259 
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής 
Επιτροπής, για το β΄ εξάμηνο έτους 
2021. 

4.  
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής 
Επιτροπής, για το α΄ εξάμηνο έτους 
2022. 

260 
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής 
Επιτροπής, για το α΄ εξάμηνο έτους 
2022. 

5.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
2ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»  οικονομικού έτους 
2022. 

261 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης 
μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
«ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»  
οικονομικού έτους 2022. 

6.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
2ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος 
«ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ»  οικονομικού 
έτους 2022. 

262 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης 
μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
«ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ»  οικονομικού 
έτους 2022. 

7.  

Λήψη απόφασης για:  α) την 
έγκριση των εκτελεσθεισών 
ενεργειών υλοποίησης του 
χρηματοδοτούμενου έργου 
«Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών 
στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου» (Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020), β) την 
παράδοση  των ειδών και υπηρεσιών 
που προέκυψαν από την υλοποίηση 
της Πράξης στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί  Π. Φαλήρου» και 
γ) την υποβολή αιτήματος  
τροποποίησης   του ΤΔΠ της  εν 
λόγω Πράξης  με Κωδικό ΟΠΣ 
5035513 ως προς την  ημερομηνία 
λήξης της Πράξης.   

263 

Λήψη απόφασης για:  α) την έγκριση 
των εκτελεσθεισών ενεργειών 
υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου 
έργου «Επέκταση - αναβάθμιση 
υποδομών στις οποίες παρέχονται 
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου» (Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020), β) την 
παράδοση  των ειδών και υπηρεσιών 
που προέκυψαν από την υλοποίηση 
της Πράξης στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί  Π. Φαλήρου» και 
γ) την υποβολή αιτήματος  
τροποποίησης   του ΤΔΠ της  εν λόγω 
Πράξης  με Κωδικό ΟΠΣ 5035513 ως 
προς την  ημερομηνία λήξης της 
Πράξης.   



8.  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 
πρακτικού 1 της αξιολόγησης & 
βαθμολόγησης των τεχνικών 
προσφορών του διαγωνισμού 
εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση 
κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και 
συγκοινωνιακών μελετών για την 
κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθμευσης στον Φλοίσβο». 

264 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 
πρακτικού 1 της αξιολόγησης & 
βαθμολόγησης των τεχνικών 
προσφορών του διαγωνισμού 
εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση 
κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και 
συγκοινωνιακών μελετών για την 
κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθμευσης στον Φλοίσβο». 

9.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Εργασία κλαδέματος 
υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, 
αφάνισης πρεμνών και συντήρησης 
πρασίνου Δήμου 2022, στάδιο 
ελέγχου εγγυητικών επιστολών - 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
προϋπολογισμού μελέτης 
254.032,26€, πλέον ΦΠΑ. 

265 

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Εργασία κλαδέματος 
υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, 
αφάνισης πρεμνών και συντήρησης 
πρασίνου Δήμου 2022, στάδιο 
ελέγχου εγγυητικών επιστολών - 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 
προϋπολογισμού μελέτης 
254.032,26€, πλέον ΦΠΑ. 

10.  

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

266 

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

 
 
 

11. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για α) την 
ανάκληση της υπ’ αρ. 248/2022 
απόφασης οικονομικής επιτροπής 
και β) την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
500 €, προς κάλυψη των 
διαδικαστικών εξόδων της 
διαδικασίας διερεύνησης και 
ενδεχόμενης αποδοχής της 
κληρονομιάς που καταλείπει στο 
Δήμο Παλαιού Φαλήρου η διαθέτιδα 
Βαλέντη Φλωρεντία – Μαρία, στο 
όνομα της υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 

267 

Λήψη απόφασης για α) την ανάκληση 
της υπ’ αρ. 248/2022 απόφασης 
οικονομικής επιτροπής και β) την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, ποσού 500 €, προς 
κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων 
της διαδικασίας διερεύνησης και 
ενδεχόμενης αποδοχής της 
κληρονομιάς που καταλείπει στο 
Δήμο Παλαιού Φαλήρου η διαθέτιδα 
Βαλέντη Φλωρεντία – Μαρία, στο 
όνομα της υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 

12. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
προσωπικού πλήρους ή/και μερικής 
απασχόλησης για τον καθαρισμό 
των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για το διδακτικό έτος 2023-2024, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του ν. 4821/2021. 

268 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
προσωπικού πλήρους ή/και μερικής 
απασχόλησης για τον καθαρισμό των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για το διδακτικό 
έτος 2023-2024, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 
4821/2021. 

13. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 
έργου με κάλυψη της δαπάνης από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
στα πλαίσια του προγραμματισμού 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
για το έτος 2023. 

269 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 
έργου με κάλυψη της δαπάνης από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
στα πλαίσια του προγραμματισμού 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
για το έτος 2023. 

14. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
έξι (6) ατόμων διαφόρων 
ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) 
μήνες με κάλυψη της δαπάνης από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
στα πλαίσια του προγραμματισμού 

270 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 
οκτώ (8) μήνες με κάλυψη της 
δαπάνης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους στα πλαίσια του 
προγραμματισμού προσλήψεων 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
για το έτος 2023. 

έκτακτου προσωπικού για το έτος 
2023. 


