
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  07/10/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

31η  Τακτική Συνεδρίαση 04 Οκτωβρίου 2022 

Ήμερα Τρίτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 24873 /30.09.2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης για το έτος 
2023, το οποίο κατ’ ελάχιστον 
περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα. 
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Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης για το έτος 2023, 
το οποίο κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει το 
τεχνικό πρόγραμμα. 

2.  

Έγκριση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2023. 
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Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2023. 

3.  

Έγκριση  όρων διακήρυξης φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας: α) για την 
εκμίσθωση εβδομήντα (70) 
κοινόχρηστων χώρων, σε στάσεις 
αναμονής επιβατών, για την 
τοποθέτηση και συντήρηση σε αυτούς 
στεγάστρων με σύγχρονα μέσα 
προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων 
και β) οκτώ (8) κοινόχρηστων χώρων σε 
πλατείες και πεζόδρομους για την 
τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων, 
με σκοπό την υπαίθρια διαφήμιση. 
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Έγκριση  όρων διακήρυξης φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας: α) για την 
εκμίσθωση εβδομήντα (70) κοινόχρηστων 
χώρων, σε στάσεις αναμονής επιβατών, 
για την τοποθέτηση και συντήρηση σε 
αυτούς στεγάστρων με σύγχρονα μέσα 
προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και 
β) οκτώ (8) κοινόχρηστων χώρων σε 
πλατείες και πεζόδρομους για την 
τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων, με 
σκοπό την υπαίθρια διαφήμιση. 

4.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
κληρονομιάς της ΒΑΛΕΝΤΗ 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ, δηλαδή του 
ενός δεκάτου (1/10) εξ΄ αδιαιρέτου ενός 
διαμερίσματος στο Π. Φάληρο επί της 
οδού Παρθενώνος 1, καθώς και του 
ενός πέμπτου (1/5) εξ΄ αδιαιρέτου 
 ακινήτου στην Ανάβυσσο, μετά της 
οικοσκευής του κάθε ενός από αυτά. 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
κληρονομιάς της ΒΑΛΕΝΤΗ 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ, δηλαδή του ενός 
δεκάτου (1/10) εξ΄ αδιαιρέτου ενός 
διαμερίσματος στο Π. Φάληρο επί της 
οδού Παρθενώνος 1, καθώς και του ενός 
πέμπτου (1/5) εξ΄ αδιαιρέτου  ακινήτου 
στην Ανάβυσσο, μετά της οικοσκευής του 
κάθε ενός από αυτά. 

5.  

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. εξόδων 
00-6431.001 για την έγκριση πίστωσης 
ποσού 930€ για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων στα Best City Awards 
2023. 
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Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της 
εγγεγραμμένης στον Κ.Α. εξόδων 00-
6431.001 για την έγκριση πίστωσης ποσού 
930€ για την υποβολή υποψηφιοτήτων στα 
Best City Awards 2023. 

6.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση α) της 
μετακίνησης του Δημάρχου κου Ιωάννη 
Φωστηρόπουλου και του εξωτερικού 
συνεργάτη κου Αναστασίου Ρεντούμη 
στην Μαδέρα της Ισπανίας για τη 
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση 
του προγράμματος SMARBEAR που θα 
πραγματοποιηθεί  24 – 27 Οκτωβρίου 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση α) της 
μετακίνησης του Δημάρχου κου Ιωάννη 
Φωστηρόπουλου και του εξωτερικού 
συνεργάτη κου Αναστασίου Ρεντούμη 
στην Μαδέρα της Ισπανίας για τη 
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του 
προγράμματος SMARBEAR που θα 
πραγματοποιηθεί  24 – 27 Οκτωβρίου 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

2022, β) της εξειδίκευσης της  
εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421.003 & 
00-6423.002 πίστωσης και  των 
δαπανών της μετακίνησης  και γ) της 
έκδοσης εντάλματος προπληρωμής. 

2022, β) της εξειδίκευσης της  
εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421.003 & 
00-6423.002 πίστωσης και  των δαπανών 
της μετακίνησης  και γ) της έκδοσης 
εντάλματος προπληρωμής. 

7.  

Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 
της υπαλλήλου ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ για τη μετάβαση του 
Δημάρχου κου Ιωάννη 
Φωστηρόπουλου και του 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αρωγής & 
Υγείας κου Ιωάννη  Αρκουμάνη στην 
Μαδρίτη της Ισπανίας για τη 
συνάντηση του έργου του Ευρωπαϊκού 
Πργράμματος «Smart Bear», από 06 έως 
08 Ιουλίου 2022. 
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Λήψη απόφασης για την απόδοση 
εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της 
υπαλλήλου ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
για τη μετάβαση του Δημάρχου κου 
Ιωάννη Φωστηρόπουλου και του 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αρωγής & 
Υγείας κου Ιωάννη  Αρκουμάνη στην 
Μαδρίτη της Ισπανίας για τη συνάντηση 
του έργου του Ευρωπαϊκού Πργράμματος 
«Smart Bear», από 06 έως 08 Ιουλίου 2022. 

8.  

Έγκριση παράτασης ημερομηνίας 
λήξης υποβολής προσφορών για την 
υπηρεσία «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
(Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ» με συστημικό αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ: 172195,1. 

314 

Έγκριση παράτασης ημερομηνίας λήξης 
υποβολής προσφορών για την υπηρεσία 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» με 
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 172195,1. 

9.  

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. 


