
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  17/11/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

36η  Τακτική Συνεδρίαση 14 Νοεμβρίου 2022 

Ήμερα Δευτέρα & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 29688/10.11.2022 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση 7ης τροποποίησης 
τεχνικού προγράμματος Δήμου Π. 
Φαλήρου οικ. έτους 2022. 
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Έγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου 
οικ. έτους 2022. 

2.  

Έγκριση 8ης μερικής 
αναμόρφωσης του Δήμου Π. 
Φαλήρου, οικ. έτους 2022. 
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Έγκριση 8ης μερικής αναμόρφωσης 
του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 
2022. 

3.  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 
1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΒΑΚ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
2021». 
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Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 
1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2021». 

4.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
έκδοσης εντάλματος προπληρωμής 
για έκδοση παράβολου κάρτας 
ταχογράφου ποσού 150,00€, στο 
όνομα του υπαλλήλου 
Κωστόπουλου Αθανάσιου. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
έκδοσης εντάλματος προπληρωμής 
για έκδοση παράβολου κάρτας 
ταχογράφου ποσού 150,00€, στο 
όνομα του υπαλλήλου Κωστόπουλου 
Αθανάσιου. 

5.  

Λήψη απόφασης για α) την 
απόδοση εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 
5.100€, στο όνομα της υπαλλήλου 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΝΙΔΑΚΗ, για τις 
δαπάνες της μετάβασης της 
μετακίνησης του Δημάρχου κου 
Ιωάννη Φωστηρόπουλου και του 
εξωτερικού συνεργάτη κου 
Αναστασίου Ρεντούμη στην 
Μαδέιρα της Πορτογαλίας για τη 
συμμετοχή τους στη Γενική 
Συνέλευση του προγράμματος 
SMARBEAR που 
πραγματοποιήθηκε στις  24 – 27 
Οκτωβρίου 2022 και β)  για την 
απαλλαγή της υπολόγου κας 
Ευαγγελίας Φανιδάκη από το εν 
λόγω ποσό, το οποίο της είχε 
διατεθεί για την εξόφληση της 

361 

Λήψη απόφασης για α) την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού 
ποσού 5.100€, στο όνομα της 
υπαλλήλου ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΦΑΝΙΔΑΚΗ, για τις δαπάνες της 
μετάβασης της μετακίνησης του 
Δημάρχου κου Ιωάννη 
Φωστηρόπουλου και του εξωτερικού 
συνεργάτη κου Αναστασίου 
Ρεντούμη στην Μαδέιρα της 
Πορτογαλίας για τη συμμετοχή τους 
στη Γενική Συνέλευση του 
προγράμματος SMARBEAR που 
πραγματοποιήθηκε στις  24 – 27 
Οκτωβρίου 2022 και β)  για την 
απαλλαγή της υπολόγου κας 
Ευαγγελίας Φανιδάκη από το εν 
λόγω ποσό, το οποίο της είχε διατεθεί 
για την εξόφληση της ανωτέρω 
δαπάνης. 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ανωτέρω δαπάνης. 

6.  

Λήψη απόφασης για την α) την 
απόδοση εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 
652,00€, στο όνομα του υπαλλήλου 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για τις δαπάνες της 
μετάβασης 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) για την απαλλαγή του 
υπολόγου κου Παπαπετρόπουλου 
Αθανάσιου από το εν λόγω ποσό, 
το οποίο της είχε διατεθεί για την 
εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης. 
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Λήψη απόφασης για την α) την 
απόδοση εντάλματος προπληρωμής 
συνολικού ποσού 652,00€, στο όνομα 
του υπαλλήλου 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για τις δαπάνες της 
μετάβασης 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) 
για την απαλλαγή του υπολόγου κου 
Παπαπετρόπουλου Αθανάσιου από 
το εν λόγω ποσό, το οποίο της είχε 
διατεθεί για την εξόφληση της 
ανωτέρω δαπάνης. 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
α) της μετακίνησης της δημοτικής 
συμβούλου και Προέδρου της 
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 
Φύλων του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου κας Μ. Ζάγκα στο Βόλο 
προκειμένου να συμμετάσχει στις 
εργασίες του Ετήσιου Τακτικού 
Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας στις  21 – 
23/11/2022, 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  
390€. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση α) 
της μετακίνησης της δημοτικής 
συμβούλου και Προέδρου της 
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 
Φύλων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 
κας Μ. Ζάγκα στο Βόλο προκειμένου 
να συμμετάσχει στις εργασίες του 
Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
στις  21 – 23/11/2022, 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  390€. 


