
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  30/01/2023 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
3η  Τακτική Συνεδρίαση 27 Ιανουαρίου 2023 

Ήμερα Παρασκευή & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 2426/23.01.2023 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου της 
Προμήθειας στεγάστρων σε 
σχολικά συγκροτήματα 2021 ( για 
την ομάδα 1 ). 

9 

Έγκριση παράτασης του συμβατικού 
χρόνου της Προμήθειας στεγάστρων σε 
σχολικά συγκροτήματα 2021 ( για την 
ομάδα 1 ). 

2.  

Έγκριση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου της 
Προμήθειας στεγάστρων σε 
σχολικά συγκροτήματα 2021 ( για 
τις ομάδες 2 & 3 ). 

10 

Έγκριση παράτασης του συμβατικού 
χρόνου της Προμήθειας στεγάστρων σε 
σχολικά συγκροτήματα 2021 ( για τις 
ομάδες 2 & 3 ). 

3.  

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης 
του διαγωνισμού για το έργο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ  2021». 
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Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  
2021». 
 

4.  

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης 
του διαγωνισμού για το έργο: για 
το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 2022». 
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Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
2022». 

5.  

Έγκριση πρακτικού επικύρωσης 
του διαγωνισμού για το έργο : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2022». 
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Έγκριση πρακτικού επικύρωσης του 
διαγωνισμού για το έργο : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2022». 

6.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
των όρων του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
Συμφωνίας Πλαίσιο που αφορά 
στην «Προμήθεια δέκα (10) 
πολυκέντρων ανακύκλωσης 
υλικών για Διαλογή στην Πηγή, 
τεσσάρων (4) ρευμάτων, με 
παροχή οικονομικού εργαλείου 
προς τους δημότες». 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση των 
όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της Συμφωνίας Πλαίσιο 
που αφορά στην «Προμήθεια δέκα (10) 
πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για 
Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) 
ρευμάτων, με παροχή οικονομικού 
εργαλείου προς τους δημότες». 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
επιστροφής μη αναλωθέντος 
ποσού ύψους 2.981,27€ από το 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
επιστροφής μη αναλωθέντος ποσού 
ύψους 2.981,27€ από το πρόγραμμα 
PRODESA στο φορέα Δήμο Αλίμου. 



 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

πρόγραμμα PRODESA στο φορέα 
Δήμο Αλίμου. 

8.  

Λήψη απόφασης για την παροχή 
της πάγιας προκαταβολής 
οικονομικού έτους 2023 με 
απόδοση λογαριασμού και 
ορισμός διαχειριστή. 
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Λήψη απόφασης για την παροχή της 
πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 
2023 με απόδοση λογαριασμού και 
ορισμός διαχειριστή. 

9.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 92,02 € που 
αφορούν Δημοτικά Τέλη, 
Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ από 2009 
έως 2017 στον Αγαρτζίδη Γεώργιο. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
92,02 € που αφορούν Δημοτικά Τέλη, 
Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ από 2009 έως 
2017 στον Αγαρτζίδη Γεώργιο. 
 

10.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 150,00€ που 
αφορούν ΚΛΗΣΗ στον κο 
ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
150,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ στον κο 
ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 

11.  

Λήψη απόφασης έγκρισης 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 2.177,10 € που 
αφορούν Δημοτικά Τέλη & 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 599,09 € που 
αφορούν Δημοτικό Φόρο από 
2019 έως 2021 στους κάτωθι 
οφειλέτες.                           
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Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
2.177,10 € που αφορούν Δημοτικά Τέλη & 
διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 599,09 € που αφορούν 
Δημοτικό Φόρο από 2019 έως 2021 στους 
κάτωθι οφειλέτες.                           

12.  

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. 

13. Έκτ. 

Λήψη απόφασης για την έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ύψους 
15.000€, στο όνομα της υπαλλήλου 
ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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Λήψη απόφασης για την έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής, ύψους 
15.000€, στο όνομα της υπαλλήλου 
ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 


