
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  31/10/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

33η  Τακτική Συνεδρίαση 25 Οκτωβρίου 2022 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 12:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 27072 / 21.10.2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης 

μερικής αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος 

«ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ»  οικονομικού 

έτους 2022. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης 

μερικής αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 

«ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ»  οικονομικού 

έτους 2022. 

2.  

Λήψη απόφασης για τη σύναψη και 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την 

εργασία «Διαχείριση προϊόντων 

εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 

ογκωδών αντικειμένων 2022». 
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Λήψη απόφασης για τη σύναψη και 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την 

εργασία «Διαχείριση προϊόντων 

εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 

ογκωδών αντικειμένων 2022». 

3.  

Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση 

τελικού προϋπολογισμού του έργου 

με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

΄ΦΛΟΙΣΒΟΣ’ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ - 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ "ΦΛΟΙΣΒΟΣ"», KAE: 

9722.04.005, εντεταγμένο στο 

«Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 

της Περιφέρειας Αττικής» έργων. 
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Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση 

τελικού προϋπολογισμού του έργου με 

τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

΄ΦΛΟΙΣΒΟΣ’ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ - 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ "ΦΛΟΙΣΒΟΣ"», KAE: 

9722.04.005, εντεταγμένο στο 

«Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής» έργων. 

4.  

Έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης  

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 κατακύρωσης  

του διαγωνισμού για τη μελέτη : 

«Εκπόνηση κτιριοδομικών, 

περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών 

μελετών για την κατασκευή υπόγειου 

χώρου στάθμευσης στον Φλοίσβο». 

5.  

Έγκριση των υπ’αρ. 112, 113, 

114/2022 μελετών των υποέργων της 

πρότασης  με τίτλο: «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» συνολικού 

προϋπολογισμού 910.880,00€, προ 

ΦΠΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

334 

Έγκριση των υπ’αρ. 112, 113, 

114/2022 μελετών των υποέργων της 

πρότασης  με τίτλο: «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ» συνολικού 

προϋπολογισμού 910.880,00€, προ 

ΦΠΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 



«Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της 

Χωριστής Συλλογής Αστικών 

Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – 

Pay as you throw – Gain as you 

sort», του Επιχειρησιακού 

προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων. 

«Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της 

Χωριστής Συλλογής Αστικών 

Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – 

Pay as you throw – Gain as you sort», 

του Επιχειρησιακού προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων. 

6.  

Λήψη απόφασης για την απόδοση 

εντάλματος προπληρωμής για 

έκδοση παράβολου κάρτας 

ταχογράφου ποσού 150,00 €, στο 

όνομα του υπαλλήλου 

Παρασκευόπουλου Σάββα. 
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Λήψη απόφασης για την απόδοση 

εντάλματος προπληρωμής για έκδοση 

παράβολου κάρτας ταχογράφου 

ποσού 150,00 €, στο όνομα του 

υπαλλήλου Παρασκευόπουλου Σάββα. 

7.  

Λήψη απόφασης για  την ανάκληση 

της υπ’ αρ. 303/2022 απόφασης 

οικονομικής επιτροπής περί έκδοσης 

εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 

του υπαλλήλου Δράκου Παναγιώτη, 

για παράβολα ΠΕΙ οδηγών ποσού 90 

€, ως μη δικαιούχος. 
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Λήψη απόφασης για  την ανάκληση 

της υπ’ αρ. 303/2022 απόφασης 

οικονομικής επιτροπής περί έκδοσης 

εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 

του υπαλλήλου Δράκου Παναγιώτη, 

για παράβολα ΠΕΙ οδηγών ποσού 90 

€, ως μη δικαιούχος. 

8.  

Λήψη απόφασης για παράταση 

προθεσμίας υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού 

μειοδότη για την «Εργασία 

κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων 

δένδρων, αφάνισης πρεμνών και 

συντήρησης πρασίνου Δήμου 2022». 
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Λήψη απόφασης για παράταση 

προθεσμίας υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού 

μειοδότη για την «Εργασία 

κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων 

δένδρων, αφάνισης πρεμνών και 

συντήρησης πρασίνου Δήμου 2022». 

9.  

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 

Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για 

την εξακρίβωση κόστους υλικών  για 

την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

στο Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» για την πρόσκληση με 

κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο 

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», 

στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης 

της επιχειρηματικότητας» 03Σ 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης 

της επιχειρηματικότητας (Στερεά 

Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το 

κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
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Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 

Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την 

εξακρίβωση κόστους υλικών  για την 

προμήθεια ειδών στο πλαίσιο 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

για την πρόσκληση με κωδικό 

08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», 

στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας» 03Σ 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, 

Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο 

της πράξης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(ΙοΤ)»» 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΙοΤ)»» 

10.  

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. 

 

11. Έκτ 

Λήψη απόφασης σύμφωνης γνώμης 

για την ανάληψη της υλοποίησης 

των τριών (3) δράσεων που 

εγκρίνονται για το Δήμο Π. Φαλήρου 

στο πλαίσιο του Έργου 

«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από 

τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με 

το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 
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Λήψη απόφασης σύμφωνης γνώμης 

για την ανάληψη της υλοποίησης των 

τριών (3) δράσεων που εγκρίνονται 

για το Δήμο Π. Φαλήρου στο πλαίσιο 

του Έργου «Εκσυγχρονισμός των 

ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0. 


