
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  30/09/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

30η  Τακτική Συνεδρίαση 27 Σεπτεμβρίου 2022 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 14:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 24145/23.09.2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. 
έτους 2022. 
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Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. 
έτους 2022. 

2.  
Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης του 
Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022. 
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Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης του 
Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022. 

3.  

Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
υπηρεσίας "Εκπόνηση σχεδίου αστικής 
προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου". 
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Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
υπηρεσίας "Εκπόνηση σχεδίου αστικής 
προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου". 

4.  

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού 
ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του 
διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022». 
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Λήψη απόφασης επί του πρακτικού 
ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του 
διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022». 

5.  

Έγκριση  και οριστική παραλαβή του 
συνόλου της μελέτης με τίτλο 
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 
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Έγκριση  και οριστική παραλαβή του 
συνόλου της μελέτης με τίτλο 
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 

6.  

Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Εργασία κλαδέματος 
υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, 
αφάνισης πρεμνών και συντήρησης 
πρασίνου Δήμου 2022, στάδιο 
αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών/οικονομικώ
ν προσφορών – ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη προϋπολογισμού μελέτης 
254.032,26€, πλέον ΦΠΑ. 
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Λήψη απόφασης για την επικύρωση 
αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού Εργασία κλαδέματος 
υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, 
αφάνισης πρεμνών και συντήρησης 
πρασίνου Δήμου 2022, στάδιο 
αξιολόγησης 
δικαιολογητικών/τεχνικών/οικονομικώ
ν προσφορών – ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη προϋπολογισμού μελέτης 
254.032,26€, πλέον ΦΠΑ. 

7.  

Λήψη απόφασης για την 
 έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο 
όνομα του υπαλλήλου Δράκου 
Παναγιώτη, για παράβολα ΠΕΙ οδηγών 
ποσού 90€. 
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Λήψη απόφασης για την 
 έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο 
όνομα του υπαλλήλου Δράκου 
Παναγιώτη, για παράβολα ΠΕΙ οδηγών 
ποσού 90€. 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
εξειδίκευσης της πίστωσης  του ΚΑ 00-
6431.001: Έξοδα ενημέρωσης & προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου, π/υ ο.ε. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
εξειδίκευσης της πίστωσης  του ΚΑ 00-
6431.001: Έξοδα ενημέρωσης & προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου, π/υ ο.ε. 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

2022, για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός και 
δημιουργία ψηφιακού υλικού με σκοπό 
την πληροφόρηση και ενημέρωση του 
κοινού για τις δράσεις και πρωτοβουλίες 
του δήμου Παλαιού Φαλήρου». 

2022, για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός και 
δημιουργία ψηφιακού υλικού με σκοπό 
την πληροφόρηση και ενημέρωση του 
κοινού για τις δράσεις και πρωτοβουλίες 
του δήμου Παλαιού Φαλήρου». 
 

9.  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
του αποτελέσματος της δημοπρασίας, 
που διεξήχθη στις 15/9/2022, για τη 
μίσθωση Πολιτιστικού Κέντρου στην 
περιοχή Αμφιθέας. 
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Λήψη απόφασης για την κατακύρωση 
του αποτελέσματος της δημοπρασίας, 
που διεξήχθη στις 15/9/2022, για τη 
μίσθωση Πολιτιστικού Κέντρου στην 
περιοχή Αμφιθέας. 

10.  

Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
414,08€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κο 
ΚΑΣΙΜΗ ΙΩΑΝΝΗ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
414,08€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κο 
ΚΑΣΙΜΗ ΙΩΑΝΝΗ. 


