
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο,   25/4/2019 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ 
 
 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Π . Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ  

5η Τακτική Συνεδρίαση 22 Απριλίου 2019 

Ημέρα  Μεγάλη Δευτέρα   &  Ώρα   16:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης:  8768/2019 
         
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  

 

 
 

Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων:    29/1/2019,   27/2/2019 
 
 

 

 

 
 

 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2018 
του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ 
ΖΟΥΚΙΟΥ». 

148 

Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2018 
του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ 
ΖΟΥΚΙΟΥ». 

2.  
Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2018 
του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ». 
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Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2018 
του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ». 

3.  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«HORIZON 2020» και ειδικότερα στο 
έργο με τίτλο «Smart Big Data Platform to 
offer evidence-based personalized 
support for healthy and independent 
living at home – SMARTBEAR»  (Μεγάλη 
Έξυπνη Πλατφόρμα Πληροφοριών για 
την παροχή προσωποποιημένης 
υποστήριξης μιας υγιούς και ανεξάρτητης 
διαβίωσης στο σπίτι) και ορισμός 
Συντονιστή του προγράμματος. 
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Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«HORIZON 2020» και ειδικότερα στο 
έργο με τίτλο «Smart Big Data Platform to 
offer evidence-based personalized 
support for healthy and independent 
living at home – SMARTBEAR»  (Μεγάλη 
Έξυπνη Πλατφόρμα Πληροφοριών για 
την παροχή προσωποποιημένης 
υποστήριξης μιας υγιούς και ανεξάρτητης 
διαβίωσης στο σπίτι) και ορισμός 
Συντονιστή του προγράμματος. 

4.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Ανακατασκευή φθαρμένων & 
επικίνδυνων πεζοδρομίων». 
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Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Ανακατασκευή φθαρμένων & 
επικίνδυνων πεζοδρομίων». 

5.  

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Επισκευή δαπέδου και εξοπλισμού 
εξωτερικού διαδρόμου πάρκου 
Φλοίσβου». 
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Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Επισκευή δαπέδου και εξοπλισμού 
εξωτερικού διαδρόμου πάρκου 
Φλοίσβου». 

6.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως στα 
Σχολικά συγκροτήματα Παλαιού 
Φαλήρου» (αρ.μελέτης 89/2015). 
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως στα 
Σχολικά συγκροτήματα Παλαιού 
Φαλήρου» (αρ.μελέτης 89/2015). 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

7.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Εξωραϊσμός όψεων Σχολικών 
συγκροτημάτων» (αρ.μελέτης 8/2015). 
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Εξωραϊσμός όψεων Σχολικών 
συγκροτημάτων» (αρ.μελέτης 8/2015). 

8.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
κτιρίων 2014» (αρ.μελέτης 60/2014). 
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
κτιρίων 2014» (αρ.μελέτης 60/2014). 

9.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
κτιρίων 2015» (αρ.μελέτης 69/2015). 
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
κτιρίων 2015» (αρ.μελέτης 69/2015). 

10.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
κτιρίων 2016» (αρ.μελέτης 13/2016). 
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
κτιρίων 2016» (αρ.μελέτης 13/2016). 

11.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Διαμόρφωση χώρων υπαίθριων 
εκδηλώσεων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο» 
(αρ.μελέτης 98/2015). 
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Διαμόρφωση χώρων υπαίθριων 
εκδηλώσεων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο» 
(αρ.μελέτης 98/2015). 

12.  

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών οικοδομικού αντικειμένου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 
παρ. 11 περ. β) και δ) του Ν.4412/2016. 
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Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών οικοδομικού αντικειμένου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 
παρ. 11 περ. β) και δ) του Ν.4412/2016. 

13.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο  
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο 
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 
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Λήψη απόφασης για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο  
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο 
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 

13.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο  
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 
για την δημιουργία ή και αναβάθμιση 
των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού των δήμων της 
χώρας». 
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Λήψη απόφασης για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο  
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 
για την δημιουργία ή και αναβάθμιση 
των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού των δήμων της 
χώρας». 

14.  
Κατάργηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., 
οχήματος με αρ.κυκλοφορίας  ΜΟΟ-1354  
επί της οδού Αρτέμιδος 74 Π.Φαλήρου. 
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Κατάργηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., 
οχήματος με αρ.κυκλοφορίας  ΜΟΟ-1354  
επί της οδού Αρτέμιδος 74 Π.Φαλήρου. 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

15.  

Μη παραχώρηση θέσης στάθμευσης 
Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφορίας  
ΙΖΡ-3866  επί της οδού Κολοκοτρώνη 10 
Π.Φαλήρου, μετά την αρνητική εισήγηση 
της επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(αρ.απόφασης 5/2019). 
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Μη παραχώρηση θέσης στάθμευσης 
Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφορίας  
ΙΖΡ-3866  επί της οδού Κολοκοτρώνη 10 
Π.Φαλήρου, μετά την αρνητική εισήγηση 
της επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(αρ.απόφασης 5/2019). 

16.  

Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης 
Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφορίας  
ΙΚΝ-9792  επί της οδού Ενδυμίωνος 42 
Π.Φαλήρου. 
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Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης 
Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφορίας  
ΙΚΝ-9792  επί της οδού Ενδυμίωνος 42 
Π.Φαλήρου. 

17.  

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

18.  
Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων 
από ιδιώτες κατά του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. 
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Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων 
από ιδιώτες κατά του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. 

19.  

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
παροχής υπηρεσιών δημοσίων 
συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 221 παρ. 11 περ. δ) του 
Ν.4412/2016, για τον διαγωνισμό 
παροχής υπηρεσιών του έργου «Θερινό 
πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής 
απασχόλησης». 
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Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
παροχής υπηρεσιών δημοσίων 
συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 221 παρ. 11 περ. δ) του 
Ν.4412/2016, για τον διαγωνισμό 
παροχής υπηρεσιών του έργου «Θερινό 
πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής 
απασχόλησης». 

20.  

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

21.  

Μίσθωση ακινήτου προκειμένου να 
στεγασθεί το πνευματικό κέντρο 
Κοψαχείλας του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. 
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Μίσθωση ακινήτου προκειμένου να 
στεγασθεί το πνευματικό κέντρο 
Κοψαχείλας του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. 

22.  

Λήψη απόφασης για την απευθείας 
εκμίσθωση του μικρού ανοικτού θεάτρου 
εντός του πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό 
διάστημα τριών μηνών (Ιούνιο έως και 
Αύγουστο), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, 
στο κέντρο μελέτης και σπουδής στην 
τέχνη του θεάτρου σκιών και του 
κουκλοθεάτρου «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & 
ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου 
σκιών. 
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Λήψη απόφασης για την απευθείας 
εκμίσθωση του μικρού ανοικτού θεάτρου 
εντός του πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό 
διάστημα τριών μηνών (Ιούνιο έως και 
Αύγουστο), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, 
στο κέντρο μελέτης και σπουδής στην 
τέχνη του θεάτρου σκιών και του 
κουκλοθεάτρου «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & 
ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου 
σκιών. 

23.  

Έγκριση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου (πεζοδρόμιο) για την εξυπηρέτηση 
ατόμων έμπροσθεν του Καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
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Έγκριση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου (πεζοδρόμιο) για την εξυπηρέτηση 
ατόμων έμπροσθεν του Καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Επεξεργασίας», της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ι.Κ.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΚΑΛΟΓΗΡΟ 
ΗΛΙΑ, το οποίο βρίσκεται στην οδό 
Ελ.Βενιζέλου   αρ. 210 στο Δήμο, μας. 

«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Επεξεργασίας», της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ι.Κ.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΚΑΛΟΓΗΡΟ 
ΗΛΙΑ, το οποίο βρίσκεται στην οδό 
Ελ.Βενιζέλου   αρ. 210 στο Δήμο, μας. 

24.  

Έγκριση ή μη αποδοχής των με αρ.πρωτ. 
5735/14-3-2019 και 8246/12-4-2014 
αιτήσεων του Μ.Ι. περί απαλλαγής τελών 
σύνδεσης ακινήτου με τον αγωγό 
ακαθάρτων λόγω απορίας. 
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Έγκριση αποδοχής των με αρ.πρωτ. 
5735/14-3-2019 και 8246/12-4-2014 
αιτήσεων του Μ.Ι. περί απαλλαγής τελών 
σύνδεσης ακινήτου με τον αγωγό 
ακαθάρτων λόγω απορίας. 
 

25.  

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον 
αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του 
Δήμου μας στο «Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο 
Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» έτους 2019. 
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Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον 
αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του 
Δήμου μας στο «Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο 
Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» έτους 2019. 
 

26.  

Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 13,28 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΚΑΛΕΖΗ 
ΑΡΤΕΜΙΣ  του Σωτηρίου, 2) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 29,39 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη, 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 53,05 ευρώ που αφορούν ΔΤ & ΔΦ 
στην εταιρεία ΠΑΠ ΙΚΕ, 4) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 131,62 ευρώ 
που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΑΔΑΜΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Στεφάνου. 
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Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 13,28 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΚΑΛΕΖΗ 
ΑΡΤΕΜΙΣ  του Σωτηρίου, 2) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 29,39 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη, 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 53,05 ευρώ που αφορούν ΔΤ & ΔΦ 
στην εταιρεία ΠΑΠ ΙΚΕ, 4) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 131,62 ευρώ 
που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΑΔΑΜΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Στεφάνου. 

27.  

Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 28,80 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ  του Εμμανουήλ, 
2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 2.454,81 ευρώ που αφορούν ΕΑΤ 
στην εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., 3) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 1.514,51 ευρώ 
που αφορούν ΔΤ ετών 2014 έως και 2019 
στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 
Μιχαήλ. 
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Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 28,80 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 
ΣΟΦΙΑ  του Εμμανουήλ, 2) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 2.454,81 ευρώ 
που αφορούν ΕΑΤ στην εταιρεία ΔΕΗ 
Α.Ε., 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 1.514,51 ευρώ που αφορούν ΔΤ 
ετών 2014 έως και 2019 στον 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Μιχαήλ. 

28.  

Έγκριση της 2ης Μερικής Αναμόρφωσης 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό 
Κέντρο Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)». 
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Έγκριση της 2ης Μερικής Αναμόρφωσης 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό 
Κέντρο Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)». 
 

29.  

Καθορισμός εξόδων παράστασης 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου». 

177 

Καθορισμός εξόδων παράστασης 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου». 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

30.  

Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 1ο Γυμνάσιο 
Παλαιού Φαλήρου κατόπιν του με 
αρ.πρωτ. 5458/28-3-2019 εγγράφου της 
Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δ’ 
Αθήνας. 
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Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 1ο Γυμνάσιο 
Παλαιού Φαλήρου κατόπιν του με 
αρ.πρωτ. 5458/28-3-2019 εγγράφου της 
Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δ’ 
Αθήνας. 

31.  

Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Παλαιού Φαλήρου κατόπιν του 
με αρ.πρωτ. 3854/29-3-2019 εγγράφου της 
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δ’ 
Αθήνας. 
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Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Παλαιού Φαλήρου κατόπιν του 
με αρ.πρωτ. 3854/29-3-2019 εγγράφου της 
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δ’ 
Αθήνας. 

32.  

Αποδοχή και κατανομή Β’ δόσης οικ. 
έτους 2019, για λειτουργικές δαπάνες των 
διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Π. Φαλήρου. 
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Αποδοχή και κατανομή Β’ δόσης οικ. 
έτους 2019, για λειτουργικές δαπάνες των 
διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Π. Φαλήρου. 

33.  

Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού έτους 
2018. 
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Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού έτους 
2018. 

34.  

Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού έτους 
2018. 
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Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού έτους 
2018. 

35.  
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος  
ποσού προνοιακού επιδόματος στο Δήμο. 
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Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος  
ποσού προνοιακού επιδόματος στο Δήμο. 
 

36.  

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 
1.240,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-
6453.005 προϋπολογισμού του Δήμου 
οικ.έτους 2019 για την κάλυψη της 
Ετήσιας Συνδρομής-Υποστήριξης του 
Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ 
Υγείας). 
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Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 
1.240,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-
6453.005 προϋπολογισμού του Δήμου 
οικ.έτους 2019 για την κάλυψη της 
Ετήσιας Συνδρομής-Υποστήριξης του 
Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ 
Υγείας). 

37.  

Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας για 
την προστασία του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος με τίτλο «Keep Faliro 
blue», η οποία θα λάβει χώρα σε σχολικές 
μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης σε διαφορετικές 
ημερομηνίες μηνών Μαΐου και Ιουνίου 
2019. 
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Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας για 
την προστασία του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος με τίτλο «Keep Faliro 
blue», η οποία θα λάβει χώρα σε σχολικές 
μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης σε διαφορετικές 
ημερομηνίες μηνών Μαΐου και Ιουνίου 
2019. 

38.  

Έγκριση πραγματοποίησης: α) εκδήλωσης 
στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
(5/6/2019) και β) εκδήλωσης που αφορά 
σε θεατρική διαδραστική παράσταση για 
παιδιά και ενήλικες με θέμα την 
Οικολογία & το  Περιβάλλον. 
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Έγκριση πραγματοποίησης: α) εκδήλωσης 
στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
(5/6/2019) και β) εκδήλωσης που αφορά 
σε θεατρική διαδραστική παράσταση για 
παιδιά και ενήλικες με θέμα την 
Οικολογία & το  Περιβάλλον. 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

39.  

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

40. ε
κ
κ
ε 

Έκτακτο: Λήψη απόφασης για την 
υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ του Δήμου Π.Φαλήρου και της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με 
κοινωφελή σκοπό με την επωνυμία 
Αποστολή «Άνθρωπος» για την 
υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος 
Πρόληψη και θεραπεία οδοντιατρικών 
αναγκών παιδιών ευπαθών ομάδων με 
τίτλο: «Χαρί-ζουμε παιδικά χαμόγελα». 
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Έκτακτο: Λήψη απόφασης για την 
υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ του Δήμου Π.Φαλήρου και της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με 
κοινωφελή σκοπό με την επωνυμία 
Αποστολή «Άνθρωπος» για την 
υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος 
Πρόληψη και θεραπεία οδοντιατρικών 
αναγκών παιδιών ευπαθών ομάδων με 
τίτλο: «Χαρί-ζουμε παιδικά χαμόγελα». 

   
  
 

      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
 
 


