
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  03/11/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

34η  Τακτική Συνεδρίαση 31 Οκτωβρίου 2022 

Ήμερα Δευτέρα & ώρα 14:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 27975/27.10.2022 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου 
οικ. έτους 2022. 
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Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. 
έτους 2022. 

2.  

Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης 
του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 
2002. 
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Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης του 
Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022. 
 

3.  

Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπ/σμου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί  Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου» οικ. έτους 2022. 
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Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπ/σμου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί  Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου» οικ. έτους 2022. 

4.  

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής 
διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ 2022». 
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Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής 
διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ 
2022». 

5.  

Έγκριση συγκρότησης  της επιτροπής 
διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 
& ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2022». 
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Έγκριση συγκρότησης  της επιτροπής 
διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2022». 
 

6.  

Έγκριση πρακτικού επικύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο : 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
& ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ 
ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2022». 
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Έγκριση πρακτικού επικύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο : 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2022». 

7.  

Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού στον  ΚΑ: 20-
7335.003 και ποσό 15.645,39 €, για την 
κάλυψη του κονδυλίου αναθεώρησης 
τιμών του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ & 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019».  
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Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού στον  ΚΑ: 20-7335.003 
και ποσό 15.645,39 €, για την κάλυψη του 
κονδυλίου αναθεώρησης τιμών του 
έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019».  
 

8.  

Κατακύρωση αποτελέσματος της 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση: α)εβδομήντα (70) 
κοινόχρηστων χώρων, σε στάσεις 
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Κατακύρωση αποτελέσματος της 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση: α)εβδομήντα (70) 
κοινόχρηστων χώρων, σε στάσεις 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

αναμονής επιβατών, για την 
τοποθέτηση και συντήρηση σε αυτούς 
στεγάστρων με σύγχρονα μέσα 
προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων 
και τη διενέργεια υπαίθριας 
διαφήμισης και β) οκτώ (8) 
κοινόχρηστων χώρων σε πλατείες και 
πεζόδρομους για την τοποθέτηση 
διαφημιστικών πλαισίων με σκοπό 
την υπαίθρια διαφήμιση. 

αναμονής επιβατών, για την τοποθέτηση 
και συντήρηση σε αυτούς στεγάστρων με 
σύγχρονα μέσα προβολής 
διαφημιστικών μηνυμάτων και τη 
διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και β) 
οκτώ (8) κοινόχρηστων χώρων σε 
πλατείες και πεζόδρομους για την 
τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων με 
σκοπό την υπαίθρια διαφήμιση. 
 

9.  

Λήψη απόφασης για το κλείσιμο α) 
του αδρανούς λογαριασμού 
μισθοδοσίας που τηρεί ο Δήμος μας 
στην τράπεζα Eurobank και β) του 
αδρανούς λογαριασμού που τηρεί ο 
Δήμος μας στην τράπεζα Optima. 
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Λήψη απόφασης για το κλείσιμο α) του 
αδρανούς λογαριασμού μισθοδοσίας που 
τηρεί ο Δήμος μας στην τράπεζα 
Eurobank και β) του αδρανούς 
λογαριασμού που τηρεί ο Δήμος μας 
στην τράπεζα Optima. 

10.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη  
με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
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 πρόσβαση παιδιών 
σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης» 
σχολικού έτους 2022 – 2023».  
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Λήψη απόφασης για την πρόσληψη  με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, 
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 
πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 
σχολικού έτους 2022 – 2023».  
 

11.  

Έγκριση όρων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια στεγάστρων 
στάσεων λεωφορείων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
II", προϋπολογισμού μελέτης 
99.477,76€, περιλαμβ. ΦΠΑ. 

351 

Έγκριση όρων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια στεγάστρων 
στάσεων λεωφορείων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", 
προϋπολογισμού μελέτης 99.477,76€, 
περιλαμβ. ΦΠΑ. 


