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

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

35η  Τακτική Συνεδρίαση 8 Νοεμβρίου 2022 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 28853 /4.11.2022 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 

παράτασης ισχύος των προσφορών 

για το έργο: « Κατασκευή παλαιών 

ασφαλτοταπήτων και συντήρηση 

οδικού δικτύου 2021.» 
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Λήψη απόφασης περί έγκρισης 

παράτασης ισχύος των προσφορών 

για το έργο: « Κατασκευή παλαιών 

ασφαλτοταπήτων και συντήρηση 

οδικού δικτύου 2021.» 

2.  

Λήψη απόφασης για την 

παράταση προθεσμίας περαίωσης 

των παραδοτέων της παροχής 

υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την ωρίμανση και 

τη σύνταξη του φακέλου δράσεων - 

Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων 

Πόλεων και Τεχνολογιών για το 

Διαδίκτυο των Αντικειμένων 

(ΙοΤ)». 
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Λήψη απόφασης για την παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των 

παραδοτέων της παροχής υπηρεσιών: 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για 

την ωρίμανση και τη σύνταξη του 

φακέλου δράσεων - Ανάπτυξη 

Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και 

Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των 

Αντικειμένων (ΙοΤ)». 

 

3.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή 

έγκλησης-μήνυσης κατά του 

Γεώργιου Γαβρά του Ευσταθίου, 

για φθορά ξένης ιδιοκτησίας μέσου 

που χρησιμεύει για δημόσιο 

όφελος και ειδικότερα του με 

αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ144373 

μηχανήματος έργου (σάρωθρου), 

κυριότητας του Δήμου. 
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Λήψη απόφασης για την υποβολή 

έγκλησης-μήνυσης κατά του 

Γεώργιου Γαβρά του Ευσταθίου, για 

φθορά ξένης ιδιοκτησίας μέσου που 

χρησιμεύει για δημόσιο όφελος και 

ειδικότερα του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΜΕ144373 

μηχανήματος έργου (σάρωθρου), 

κυριότητας του Δήμου. 

4.  

Λήψη απόφασης για την απόδοση 

εντάλματος προπληρωμής 

συνολικού ποσού 252€, στο όνομα 

της υπαλλήλου ΑΝΤΩΝΙΑΣ 

ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ, για τις 

δαπάνες της μετάβασης της 

υπαλλήλου του δήμου Παλαιού 

Φαλήρου κας Ε. Φανιδάκη στο 
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Λήψη απόφασης : α) για την 

απόδοση εντάλματος προπληρωμής 

συνολικού ποσού 252€, στο όνομα της 

υπαλλήλου ΑΝΤΩΝΙΑΣ 

ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ, για τις δαπάνες 

της μετάβασης της υπαλλήλου του 

δήμου Παλαιού Φαλήρου κας Ε. 

Φανιδάκη στο Γκστάντ της Πολωνίας  



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Γκστάντ της Πολωνίας  για το 

Συνέδριο «WHO the  Εuropean 

Week Of Active and Healthy 

Ageing conference,  A Bauhaus for 

an age-friendly society» (ΠΟΥ 

Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Ενεργού και Υγιούς 

Γήρανσης) στις 18-20 Οκτωβρίου 

2022. 

για το Συνέδριο «WHO the  

Εuropean Week Of Active and 

Healthy Ageing conference,  A 

Bauhaus for an age-friendly society» 

(ΠΟΥ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Ενεργού και Υγιούς 

Γήρανσης) στις 18-20 Οκτωβρίου 2022 

& β) για την απαλλαγή της υπολόγου 

κας Αντωνίας Ντουντουνάκη από το 

εν λόγω ποσό, το οποίο της είχε 

διατεθεί για την εξόφληση της 

ανωτέρω δαπάνης. 

5.  

Λήψη απόφασης που αφορά  στην 

πρόσληψη τριών (3) ατόμων που 

αφορούν στο πρόγραμμα επιπλέον 

6.500 θέσεων του προγράμματος 

απασχόλησης μακροχρόνια 

ανέργων ηλικίας 55-67. 
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Λήψη απόφασης που αφορά  στην 

πρόσληψη τριών (3) ατόμων που 

αφορούν στο πρόγραμμα επιπλέον 

6.500 θέσεων του προγράμματος 

απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 

ηλικίας 55-67. 


