
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  23/09/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

29η  Τακτική Συνεδρίαση 20 Σεπτεμβρίου 2022 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 23539/16.09.2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού 
ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του 
διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
& ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ 
ΟΔΩΝ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2022». 
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  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού 
ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του 
διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ  
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2022». 

2.  

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

3.  

Έγκριση πρακτικού επικύρωσης του 
διαγωνισμού για τη μελέτη: 
«Εκπόνηση κτιριοδομικών, 
περιβαλλοντικών και 
συγκοινωνιακών μελετών για την 
κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθμευσης στον Φλοίσβο». 
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Έγκριση πρακτικού επικύρωσης του 
διαγωνισμού για τη μελέτη: «Εκπόνηση 
κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και 
συγκοινωνιακών μελετών για την 
κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης 
στον Φλοίσβο». 
 

4.  

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΟΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ». 
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Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΟΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ». 

5.  

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΕ 
ΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ». 
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Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΕ 
ΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ». 

6.  

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την 
εξακρίβωση κόστους υλικών στο 
πλαίσιο υποβολής Αιτήσεων 
Χρηματοδότησης του Δήμου Π. 
Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την 
εξακρίβωση κόστους υλικών στο πλαίσιο 
υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 
του Δήμου Π. Φαλήρου. 
 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης: 
Προμήθεια υλικών για την 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης: Προμήθεια 
υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών 



αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων του ΔΑΚ με αύξηση 
των ποσοτήτων και του συμβατικού 
τιμήματος κατά 1,14%. 

εγκαταστάσεων του ΔΑΚ με αύξηση των 
ποσοτήτων και του συμβατικού 
τιμήματος κατά 1,14%. 
 

8.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων 
αυτοκινήτων & μηχ/των 2022-2024, 
προϋπολογισμού μελέτης 844.441,60€ 
πλέον ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων 
αυτοκινήτων & μηχ/των 2022-2024, 
προϋπολογισμού μελέτης 844.441,60€ 
πλέον ΦΠΑ. 

9.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού «Εργασία κλαδέματος 
υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, 
αφάνισης πρεμνών και συντήρησης 
πρασίνου Δήμου 2022», στάδιο 
αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών 
προσφορών – ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη προϋπολογισμού μελέτης 
254.032,26€, πλέον ΦΠΑ. 

 ΑΝΑΒΟΛΗ 

10.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
του αποτελέσματος της δημοπρασίας, 
που διεξήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, 
περί μίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση  Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.),  στην περιοχή του 
Κεντρικού Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
του αποτελέσματος της δημοπρασίας, 
που διεξήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, 
περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
 Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.),  στην περιοχή του Κεντρικού 
Φαλήρου. 

11.  

Λήψη απόφασης συµµετοχής του 
∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, στην υπ’ 
αρ.Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
7954/12-07-2022 µε κωδικό 
πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.12 με Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5957 Πρόσκληση της 
Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την 
Υποβολή Προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας 
Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και 
προστασία του περιβάλλοντος – 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχής µε τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις 
Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής 
Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της 
Χώρας – Pay as you throw – Gain as 
you sort». 
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Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου 
Παλαιού Φαλήρου, στην υπ’ αρ.Πρωτ. 
ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022 
µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.12 με 
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5957 Πρόσκληση της 
Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την 
Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση 
και προστασία του περιβάλλοντος – 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων (ΤΣ)», ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχής µε τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις 
Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής 
Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της 
Χώρας – Pay as you throw – Gain as you 
sort». 
 

12.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού 
προσωπικού  στη Δομή «Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών» της Δράσης «Προώθηση και 
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή 
τους στην προσχολική εκπαίδευση 
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Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού 
προσωπικού  στη Δομή «Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» 
της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη 
παιδιών για την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών 
σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης» 
σχολικού έτους 2022 – 2023».  

πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 
σχολικού έτους 2022 – 2023».  
 

13.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ζωγραφικής δημιουργίας του 
συναυλιακού χώρου (stage) του 
Μπάτη. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ζωγραφικής δημιουργίας του 
συναυλιακού χώρου (stage) του Μπάτη. 
 

14.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση α) 
της μετακίνησης του Δημάρχου κου 
Ιωάννη Φωστηρόπουλου και του 
Αντιδημάρχου κου Κωνσταντίνου 
Χαρδαβέλλα  στη Θεσσαλονίκη, στο 
πλαίσιο της συνάντησης των 
εκπροσώπων των πόλεων που 
συμμετέχουν στο Intelligent Cities 
Challenge στις 30/9 &  1/10/2022 , β) 
της εξειδίκευσης της  εγγεγραμμένης 
στον Κ.Α. 00-6421.001 πίστωσης και  
των δαπανών της μετακίνησης  και γ) 
της έκδοσης εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού  700€. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση α) της 
μετακίνησης του Δημάρχου κου Ιωάννη 
Φωστηρόπουλου και του Αντιδημάρχου 
κου Κωνσταντίνου Χαρδαβέλλα  στη 
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 
συνάντησης των εκπροσώπων των 
πόλεων που συμμετέχουν στο Intelligent 
Cities Challenge στις 30/9 &  1/10/2022 , 
β) της εξειδίκευσης της  εγγεγραμμένης 
στον Κ.Α. 00-6421.001 πίστωσης και  των 
δαπανών της μετακίνησης  και γ) της 
έκδοσης εντάλματος προπληρωμής 
συνολικού ποσού  652,00€. 
 

15.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 7,91€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ 
στην κα ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
7,91€ που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στην κα 
ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ. 

16.  

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. 

17. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ενός μεταχειρισμένου 
κοντεϊνερ με αρ. TLNU4227064, από 
την εταιρεία TSAKOS SHIPPING 
AND TRADING SA. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ενός μεταχειρισμένου κοντεϊνερ 
με αρ. TLNU4227064, από την εταιρεία 
TSAKOS SHIPPING AND TRADING 
SA. 


