
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  16/12/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

40η  Τακτική Συνεδρίαση 13 Δεκεμβρίου 2022 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 11:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 32997/09.12.2022 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου 
οικ. έτους 2022. 

397 
Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. 
έτους 2022. 

2.  

Έγκριση 9ης μερικής αναμόρφωσης 
του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 
2022. 

398 
Έγκριση 9ης μερικής αναμόρφωσης του 
Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022. 
 

3.  

Ακύρωση της με αρ. απόφασης 
395/2022 Οικονομικής Επιτροπής και 
έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπ/σμου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό 
& Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου», οικ. έτους 2022. 

399 

Ακύρωση της με αρ. απόφασης 395/2022 
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση 4ης 
μερικής αναμόρφωσης προϋπ/σμου του 
ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου», οικ. έτους 
2022. 

4.  

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικ. 
έτους 2023. 

400 
Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικ. 
έτους 2023. 

5.  

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 
οικ. έτους 2023. 

401 
Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ. 
έτους 2023. 

6.  

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου οικ. 
έτους 2023. 

402 
Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου οικ. 
έτους 2023. 

7.  

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου 
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 2021». 

403 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου 
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 2021». 

8.  

Λήψη απόφασης για την σύνταξη 
όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για 
τη συλλογή και διάθεση των 
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 
(ΟΤΚΖ). 

404 

Λήψη απόφασης για την σύνταξη όρων 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη 
συλλογή και διάθεση των οχημάτων 
τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). 
 

9.  

Επικύρωση αποτελεσμάτων του 
ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια 
στεγάστρων στάσεων λεωφορείων 
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", στάδιο 
αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών/ 
οικονομικών προσφορών – ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη 
προϋπολογισμού μελέτης 80.224,00€, 

405 

Επικύρωση αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Προμήθεια στεγάστρων 
στάσεων λεωφορείων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", 
στάδιο αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών/ 
οικονομικών προσφορών – ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη προϋπολογισμού 
μελέτης 80.224,00€, πλέον ΦΠΑ. 
 



πλέον ΦΠΑ. 

10.  

Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία προμήθειας Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασιών για τη 
συντήρηση λοιπών οχημάτων και 
δίτροχων στα πλαίσια  της ΑΠ. Υπ. 
Πρ.3373/390/1975, 2022, σε βάρος 
των ΚΑ 10-6671.006, 20-6671.002, 30-
6671.008, 35-6671.002. 

406 

Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία προμήθειας Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασιών για τη 
συντήρηση λοιπών οχημάτων και 
δίτροχων στα πλαίσια  της ΑΠ. Υπ. 
Πρ.3373/390/1975, 2022, σε βάρος των 
ΚΑ 10-6671.006, 20-6671.002, 30-6671.008, 
35-6671.002. 

11.  

Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία προμήθειας Επισκευή 
εκτάκτων βλαβών οχημάτων 
παραγωγικής διαδικασίας 2022, σε 
βάρος των ΚΑ 20-6671,017. 

407 

Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη 
διαδικασία προμήθειας Επισκευή 
εκτάκτων βλαβών οχημάτων 
παραγωγικής διαδικασίας 2022, σε βάρος 
των ΚΑ 20-6671,017. 

12.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης: 
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 
μηχανημάτων & για θέρμανση & 
φωτισμό 2020-2022 με αύξηση του 
συμβατικού τιμήματος κατά 25% και 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της 
σύμβασης κατά ένα μήνα. 

408 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης της σύμβασης: Προμήθεια 
καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & 
για θέρμανση & φωτισμό 2020-2022 με 
αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 
25% και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 
της σύμβασης κατά ένα μήνα. 
 

13.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 27,98€ που αφορούν ΤΑΠ στον 
κο GOEBEL IOANNES. 

409 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
27,98€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο 
GOEBEL IOANNES. 

14.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 399,36 € σε απάντηση της 
αίτησης της κ. ΠΟΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ 
με αρ πρωτ 11938 / 27/05/2022  που 
αφορούν που αφορούν ΤΑΠ, 
Δημοτικά τέλη και Δημοτικός Φόρο 
από  28/01/2015 έως 30/06/2016. 

410 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
399,36 € σε απάντηση της αίτησης της κ. 
ΠΟΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ με αρ πρωτ 11938 
/ 27/05/2022  που αφορούν που 
αφορούν ΤΑΠ, Δημοτικά τέλη και 
Δημοτικός Φόρο από  28/01/2015 έως 
30/06/2016. 

15.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 207,00€ που αφορούν ΔΤ & ΔΦ 
στην εταιρεία INTERCONTINENTAL 
AE. 

411 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
207,00€ που αφορούν ΔΤ & ΔΦ στην 
εταιρεία INTERCONTINENTAL AE. 
 

16.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 240,00€ που αφορούν κλήσεις 
στον κο ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

412 

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
240,00€ που αφορούν κλήσεις στον κο 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
 

17.  

Παράταση για το έτος 2022 Σύμβασης 
Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον 
Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης για 
την λειτουργία Υ.ΔΟΜ. 

413 

Παράταση για το έτος 2022 Σύμβασης 
Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο 
Ελληνικού – Αργυρούπολης για την 
λειτουργία Υ.ΔΟΜ. 

18.  

Παράταση για το έτος 2023 Σύμβασης 
Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον 
Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης για 
την λειτουργία Υ.ΔΟΜ. 

414 

Παράταση για το έτος 2023 Σύμβασης 
Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο 
Ελληνικού – Αργυρούπολης για την 
λειτουργία Υ.ΔΟΜ. 

19.  

Λήψη απόφασης που αφορά  στην 
πρόσληψη δύο (2) ατόμων που 
αφορούν στο πρόγραμμα 
απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 55-67. 

415 

Λήψη απόφασης που αφορά  στην 
πρόσληψη δύο (2) ατόμων που αφορούν 
στο πρόγραμμα απασχόλησης 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67. 
 



 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

20.  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 
Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου μας. 

416 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 
Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου μας. 

21.  

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ύψους 
5.000€, στο όνομα της υπαλλήλου 
ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την 
ανανέωση χρηματικού ποσού 
χρησιμοποίησης του μηχανήματος 
των ΕΛΤΑ για την επικόλληση 
γραμματοσήμων. 

417 

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ύψους 5.000€, 
στο όνομα της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση 
χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του 
μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την 
επικόλληση γραμματοσήμων. 
 

22.  

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
της πίστωσης στον ΚΑ: 00-6434.001 με 
τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων 
σχέσεων». 

418 

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της 
πίστωσης στον ΚΑ: 00-6434.001 με τίτλο 
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 
 

23.  

Λήψη Εγκριτικής Απόφασης επί της 
απόδοσης Παγίας Προκαταβολής οικ. 
έτους 2022. 

419 

Λήψη Εγκριτικής Απόφασης επί της 
απόδοσης Παγίας Προκαταβολής οικ. 
έτους 2022 & απαλλαγή του υπολόγου 
και της αντικαταστάτριας αυτού. 

24.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, 
βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020. 

420 
Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, 
βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020. 


