
            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. ΦΑΛΗΡΟ      22 /2/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    Αρ.Πρωτ. : 4053 
 
 

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2019 στο Δημοτικό 
Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, και του άρθρου 9 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα 
κατωτέρω θέματα: 
 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  
 
 

Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων:    30/7/2018, 27/8/2018, 26/9/2018. 
 
 

1ο θέμα : Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. 
 

2ο θέμα : Έγκριση 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2019. 
 

3ο θέμα : Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2019. 
 

4ο θέμα : Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

5ο θέμα : Έγκριση τοποθέτησης στο πάρκο Φλοίσβου του μνημείου από την Οικουμενική 
Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών. 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

6ο θέμα : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή 
Σχολικών κτιρίων 2017». 
 

7ο θέμα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
κτιρίων 2017». 
 

8ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων». 
 

9ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή Αμφιθέας 
Παλαιού Φαλήρου». 

 

10ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως στα Σχολικά συγκροτήματα Παλαιού Φαλήρου». 

 



11ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Εξωραϊσμός Όψεων Σχολικών Συγκροτημάτων». 

 

12ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων 2014». 

 

13ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων 2015». 

 

14ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων 2016». 

 

15ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Διαμόρφωση χώρων υπαίθριων εκδηλώσεων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο». 

 

16ο θέμα : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και δαπέδων 
ασφαλείας για την Β’ παιδική χαρά πάρκου Φλοίσβου» στα πλαίσια του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ» άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και 
Δραστηριότητες των Δήμων» καθώς και την επιλογή της διαδικασίας δημοπράτησης της για το 
έτος 2019. 
 

17ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Ανακατασκευή παιδικής χαράς οδού Πυθαγόρα  περιοχής Αγ.Βαρβαρας & οδού Παμφυλίας 
και οδού Σκαβάντζου περιοχής Αμφιθέας». 

 

18ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 2016». 

 

19ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ» (αφορά έτος 2015). 
 

20ο θέμα : Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 190 
& Ερατούς. 
 

21ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας υποστήριξης 
για την «Έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφαλείας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου» από το 
υπηρετούν προσωπικό του Δήμου. 

 

22ο θέμα : Παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών KTEO. 
 

23ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσιών 
προμήθεια αντ/κων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης συστ. Κοινόχρηστων ποδηλάτων 
σύμφωνα με το αρ. 221 παρ.11 περ. (β) και (δ) του Ν.4412/2016. 

 

24ο θέμα : Λήψη απόφασης για την καταστροφή – αποκομιδή ελαστικών των οχημάτων του 
Δήμου μας, που δεν έχουν καμία αξία. 

 

25ο θέμα : Απόσυρση – Εκποίηση δίτροχου μάρκας HONDA, με  αρ.κυκλοφ. ΙΚΡ 472 και 
αρ.πλαισ. ZDCRDO8AOXF324039 του Δήμου μας. 

 

26ο θέμα : Έγκριση θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφ. ΥΚΗ-3254 επί της 
οδού Μετσόβου 3 Π. Φαλήρου. 

 

27ο θέμα : Έγκριση θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφ. ΥΗΗ-7513 επί της 
οδού Άτλαντος 44 Π. Φαλήρου. 

 



28ο θέμα : Κατάργηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφ.  ΙΕΒ-7832  στην 
οδό Αγ.Αλεξάνδρου 34 Π. Φαλήρου 

 

29ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

30ο θέμα : Εξουσιοδότηση των εκπροσώπων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τη μεταφορά 
και παράδοση χρηματικών ποσών που προέρχονται από το «παγκάρι» του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου στο κατάστημα Αγ.Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου (221) της τράπεζας Eurobank.  
 

31ο θέμα : Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης του 
κληροδότηματος Παύλου Γ. Αθανασίαδη  για τις οποίες η δαπάνη   δεν εκτελέστηκε εν μέρει  
μέσα στο οικονομικό έτος 2018 (ΠΔ 80/2016). 
 

32ο θέμα : Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης του 
κληροδότηματος Φερράχ Ζουκίου, για τις οποίες η δαπάνη   δεν εκτελέστηκε εν μέρει  μέσα στο 
οικονομικό έτος 2018 (ΠΔ 80/2016). 

 

33ο θέμα : Έγκριση 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
«ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»  οικ. έτους 2019. 

 

34ο θέμα : Έγκριση 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
«ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ» οικ. έτους 2019. 

 

35ο θέμα : Έγκριση πίστωσης Κωδικών του κληροδοτήματος Παύλου Γ. Αθανασίαδη, η 
διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω του Δήμου. 

 

36ο θέμα : Έγκριση πίστωσης Κωδικών του κληροδοτήματος Φερράχ Ζουκίου, η διαχείριση 
των οποίων γίνεται μέσω του Δήμου. 

 

37ο θέμα : Έγκριση των Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί για την έκδοση ενταλμάτων 
προπληρωμής. 

 

38ο θέμα : Εξουσιοδότηση του Δημάρχου όπως υπογράψει τη σύμβαση, για την χρήση καρτών 
μέσω τερματικών POS,  μεταξύ  α. του Δήμου Π. Φαλήρου και της Τράπεζας Eurobank και β. 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Π.Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» και της Τράπεζας 
Eurobank. 

 

39ο θέμα : Έγκριση αποδοχής ποσού 248.727,80 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Π.Φαλήρου», για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσιών του άρθρου 8 Ν.3106/2003 προς κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του Νομικού 
Προσώπου. 

 

40ο θέμα : Έγκριση αποδοχής ποσού 454.974,81 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί & Παιδικοί Σταθμοί Π.Φαλήρου», για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσιών του άρθρου 8 Ν. 3106/2003 προς κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του Νομικού 
Προσώπου. 

 

41ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης των αποκριάτικων εκδηλώσεων των μελών ΚΑΠΗ του 
Δήμου μας στις 5 και 7 Μαρτίου 2019. 



 

42ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Καθαράς 
Δευτέρας που θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο του Πάρκου Φλοίσβου του Δήμου μας 
στις 11 Μαρτίου 2019. 

 

43ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 
της 25ης Μαρτίου. 

 

44ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της εκδήλωσης προς τιμήν του Ακαδημαϊκού Δρ. 
Σταματίου Κριμιζή στις 14 Μαρτίου 2019. 

 

45ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της 67ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα 
πραγματοποιηθεί στο Δήμο μας, στις 11 και 12 Μαΐου 2019. 

 

46ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της αρτοκλασίας στα πλαίσια του εορτασμού των 
Αγίων Αποστόλων ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου. 
 

47ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 
 

48ο θέμα : Κατάργηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ναϊάδων αρ. 
1, κατόπιν της με αρ. 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

49ο θέμα : Κατάργηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 25 και Άτλαντος, κατόπιν της με αρ. 11/2019 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 

 

50ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 82,40 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΚΟΚΚΙΝΩΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου, 2) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 3.890,04 ευρώ  που αφορούν ΔΤ ετών 2017, 2018 και 2019 στην 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΛΙΑΝΑ του Γεράσιμου, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
3.756,27 ευρώ που αφορούν ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ & πρόστιμα ετών 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007 στην 
ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Πέτρου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 43,62 ευρώ που 
αφορούν ΤΑΠ στην ΡΟΥΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ. 

 

51ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 17,68 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΔΑΣΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΚΑΡΛΟΤΑ του Δημητρίου, 2) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 40,63 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΚΑΝΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 
Δημητρίου, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 33,44 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στην 
ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λάμπρου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 47,52 ευρώ που 
αφορούν ΤΑΠ στην ΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 

 

52ο θέμα : Μείωση βεβαιωθέντος προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΚΑΤ Α.Ε.», η 
οποία προσέφυγε στην Συμβιβαστική Επιτροπή. 

 

53ο θέμα : Μείωση βεβαιωθέντος προστίμου στην ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ, η οποία 
προσέφυγε στην Συμβιβαστική Επιτροπή. 

 

54ο θέμα : Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης, έναντι ανταλλάγματος, στον Άρη 
Χατζόπουλο, του υπαίθριου χώρου, που βρίσκεται εντός της περίφραξης του Αναψυκτηρίου-
Εστιατορίου στο πάρκο Φλοίσβου, καθώς και εκτάσεως 500 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος, 



για τη δημιουργία Πασχαλινού Χωριού για χρονικό διάστημα από 5/4/2019 έως 19/5/2019, 
μετά τη με αρ.πρωτ. 3140/12-2-2019 αίτηση του επιχειρηματία. 

 

55ο θέμα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «Ενοικίασης Ποδηλάτων» στη 
συμβολή των οδών Λεωφ. Ποσειδώνος  αρ. 17 και Κρόνου αρ. 2 στο Παλαιό Φάληρο. 

 

56ο θέμα : Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στη Τράπεζα 
Eurobank προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής. 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

57ο θέμα : Έγκριση της 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου Π.Φαλήρου» οικ.έτους 2019. 
 

58ο θέμα : Έγκριση της 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό 
Κέντρο Π.Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)». 
 

59ο θέμα :  Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της ομάδας ασφαλείας του Δήμου 
μας στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία Δεδομένων. 
 

60ο θέμα : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος ποσού 135,63 
ευρώ από τους  κληρονόμους της Γ.Σ. στο Δήμο. 

 

61ο θέμα : Έγκριση πίστωσης ποσού: α) 30.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π. Φαλήρου» και  β) 
15.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π.Φαλήρου» προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές 
δαπάνες των Σχολικών Μονάδων. 

 

62ο θέμα : Ονοματοδοσία αίθουσας 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου. 
 

63ο θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μαθητικό Καρναβάλι 2019» στις 10 
Μαρτίου 2019. 

 

64ο θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Γιορτή Παιδείας 2019» στις 6 & 7 
Απριλίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου. 

 

65ο θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Παλαιό Φάληρο: Ένας βιβλιότοπος για 
τα παιδιά» από 1 έως και 7 Απριλίου 2019 στο πολιτιστικό κέντρο «Φλοίσβος» Παλαιού 
Φαλήρου. 

 

66ο θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Σχολικό Τουρνουά Σκάκι» στις 5 
Μαΐου 2019 στο πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου. 

 

67ο θέμα : Έγκριση για: α) την υλοποίηση του Θερινού Προγράμματος Ημερήσιας 
Δημιουργικής Απασχόλησης, μαθητών Νηπιαγωγείων & Δημοτικών Σχολείων, β) τον ορισμό 
του Αντιδημάρχου Παιδείας, Κοινωνικής Αρωγής & Αθλητισμού και Προέδρου ΔΕΠ, ως 
συντονιστή του προγράμματος κατά τη διάρκεια εφαρμογής του. 

 

68ο θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μαθητικοί Αγώνες Στίβου 2019» στις 
20 Μαΐου 2019 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Παλαιού Φαλήρου. 

 
 
 



 
 
 

69ο θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής-Χορού-
Θεάτρου», στις 12 Ιουνίου 2019 στο χώρο εκδηλώσεων της παραλίας του Μπάτη. 
 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

70ο θέμα : Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών γενικής φύσεων αντικειμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου (άρθρο 221 του Ν.4412/2016). 
 

71ο θέμα :  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 

 
 

***************** 
 

72ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας 
καθαριότητας - απολύμανσης κατοικιών και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που 
διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό. 
 

73ο θέμα : Λήψη απόφασης για την εξόφληση του επιδικασθέντος ποσού της με αρ. 1035/2013 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εργατικών Διαφορών) (αφορά 
πρόσθετες μισθολογικές παροχές στους σχολικούς φύλακες). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να λειτουργήσει στις  26/2/2019 και μέχρι 
ώρα 14:00 για χορήγηση αντιγράφων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και προκειμένου να ενημερωθούν οι Σύμβουλοι 
επί των θεμάτων. 
 
Εσωτερική Διανομή: 
 Δήμαρχο 
 Πρόεδρο Δ.Σ. 
 Αντιδημάρχους 
 Γ. Γραμματέα 
 Δ/νσεις Υπηρεσιών 


