
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  28/03/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
7η  Τακτική Συνεδρίαση 22 Μαρτίου 2022 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 6282/18.03.2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», οικονομικού έτους 
2021. 
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Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ», οικονομικού έτους 2021. 

2.  

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής της σύμβασης για το  
«Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας 
δημιουργικής απασχόλησης». 
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Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής της σύμβασης για το  
«Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας 
δημιουργικής απασχόλησης». 

3.  

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων 
γενικής φύσεως. 

50 

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων γενικής 
φύσεως. 

4.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδότησης ποσού 1.850.000€ 
(συμπ/νου ΦΠΑ) για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση του 
πολιτιστικού κέντρου «Φλοίσβος» και 
ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου», 
KAE: 9722.04.005, στα πλαίσια 
εκτέλεσης των εντεταγμένων στο 
«Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής» έργων. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδότησης ποσού 1.850.000€ 
(συμπ/νου ΦΠΑ) για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση του 
πολιτιστικού κέντρου «Φλοίσβος» και 
ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου», 
KAE: 9722.04.005, στα πλαίσια 
εκτέλεσης των εντεταγμένων στο 
«Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής» έργων. 

5.  

Λήψη απόφασης περί υποβολής 
πρότασης χρηματοδότησης στο Μέτρο 
1, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 
(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & 
Λοιπές Δράσεις περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου για τα έτος 
2021», της με αρ. πρωτ. 4410/22-06-
2021 Πρόσκλησης του Πράσινου 
Ταμείου».  

52 

Λήψη απόφασης περί υποβολής 
πρότασης χρηματοδότησης στο Μέτρο 1, 
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) 
«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 
Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
χρηματοδοτικού προγράμματος 
«Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου για 
τα έτος 2021», της με αρ. πρωτ. 4410/22-
06-2021 Πρόσκλησης του Πράσινου 
Ταμείου».  

6.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης 
της προμήθειας: Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων-χορήγηση ειδών 
διαβίωσης, διατροφής σε άπορους 
δημότες 2018-2019, Προμήθεια 
κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ 
(καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 
Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης της 
προμήθειας: Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, 
διατροφής σε άπορους δημότες 2018-
2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών 
κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. 
κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-
2020 (ομάδες 1,3 ΕΙΔΗ 



(ομάδες 1,3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΑΤΕΨ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ). 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-
ΚΑΤΕΨ. ΛΑΧΑΝΙΚΑ). 

7.  

Λήψη απόφασης σχετικά με 
δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη 
για την «Προμήθεια υλικών για την 
αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων του ΔΑΚ» στα 
πλαίσια του προγράμματος 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Λήψη απόφασης σχετικά με 
δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη για 
την «Προμήθεια υλικών για την 
αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 
του ΔΑΚ» στα πλαίσια του 
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης 
της προμήθειας: Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων-χορήγηση ειδών 
διαβίωσης, διατροφής σε άπορους 
δημότες 2018-2019, Προμήθεια 
κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ 
(καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 
Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 
(ομάδα 7 ΕΙΔΗ ΚΑΠΗ). 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
παράτασης προθεσμίας παράδοσης της 
προμήθειας: Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, 
διατροφής σε άπορους δημότες 2018-
2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών 
κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. 
κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-
2020 (ομάδα 7 ΕΙΔΗ ΚΑΠΗ). 

9.  

Λήψη  απόφασης αποδοχής 
χρηματοδότησης  για την υλοποίηση 
του Σχεδίου με τίτλο «Ορίζοντας» με 
Δικαιούχους Φορείς τους Δήμους 
Νέας Σμύρνης & Παλαιού Φαλήρου 
και Διαχειριστή Φορέα την ΑμΚΕ 
ΙΑΣΙΣ του προγράμματος «Στέγαση 
και Εργασία για τους αστέγους» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
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Λήψη  απόφασης αποδοχής 
χρηματοδότησης  για την υλοποίηση του 
Σχεδίου με τίτλο «Ορίζοντας» με 
Δικαιούχους Φορείς τους Δήμους Νέας 
Σμύρνης & Παλαιού Φαλήρου και 
Διαχειριστή Φορέα την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ του 
προγράμματος «Στέγαση και Εργασία 
για τους αστέγους» του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

10.  

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή 
στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα 
προτεραιότητας: «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: 
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 
και εξοπλισμός εγκαταστάσεων 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς – Εξοπλισμός για την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 
4830/2021 (Α’169) «Νέο πλαίσιο για 
την ευζωία ζώων συντροφιάς – 
Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές 
διατάξεις». 
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Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στο 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα 
προτεραιότητας: «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: 
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς – 
Εξοπλισμός για την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α’169) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων 
συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και 
λοιπές διατάξεις». 

11.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χορηγίας  80 τεμαχίων τριστοιχίας 
κάδων ανακύκλωσης με 
βιοδιασπώμενες σακούλες και 20.000 
μασκών προστασίας ενηλίκων από την 
εταιρεία ELMO CITY A.E. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χορηγίας 80 τεμαχίων τριστοιχίας κάδων 
ανακύκλωσης και 50.000 μασκών 
προστασίας ενηλίκων από την εταιρεία 
ELMO CITY A.E. 
  

12.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ενός ψηφιδωτού έργου από 
τον ζωγράφο κ. Νεκτάριο Μπερτότσο. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
δωρεάς ενός ψηφιδωτού έργου από τον 
ζωγράφο κ. Νεκτάριο Μπερτότσο. 

13.  

Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης 
της υπ’αρ. 419/2021 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου (αποδοχή δωρεάς 
ποσού 10.000€ από το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας 
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Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της 
υπ’αρ. 419/2021 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Παλαιού Φαλήρου 
(αποδοχή δωρεάς ποσού 10.000€ από το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & 
Μαρίνας Μαρτίνου ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, για 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μαρτίνου ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, για την 
συντήρηση των γλυπτών του Δήμου 
Π. Φαλήρου). 

την συντήρηση των γλυπτών του Δήμου 
Π. Φαλήρου). 

14.  
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. 


