
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο,   2/9/2019 
      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  

13η Τακτική Συνεδρίαση 28 Αυγούστου 2019 

Ημέρα  Τετάρτη   &  Ώρα   17:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης:  16370 / 22.08.2019 
         

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  

 
 

Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την 4η έως την 12η  έτους 
2019. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  
Έγκριση  6ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2019. 
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Έγκριση  6ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2019. 

2.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδότησης στα πλαίσια του 
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» ύψους 
531.200,00€ και ορισμού δράσεων στις 
οποίες θα κατανεμηθεί, για την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται 
στους αναπτυξιακούς άξονες 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ». 
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Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
χρηματοδότησης στα πλαίσια του 
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» ύψους 
531.200,00€ και ορισμού δράσεων στις 
οποίες θα κατανεμηθεί, για την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται 
στους αναπτυξιακούς άξονες 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ». 

3.  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου στο kick off meeting που θα 
πραγματοποιηθεί στην Ιταλία στις 23-24 
Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος «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). 
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Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου στο kick off meeting που θα 
πραγματοποιηθεί στην Ιταλία στις 23-24 
Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος «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). 

4.  
Έγκριση 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
«ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ» οικ. έτους 2019. 
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Έγκριση 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
«ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ» οικ. έτους 2019. 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

5.  

Έγκριση 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
«ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» οικ. έτους 
2019.     
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Έγκριση 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
«ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» οικ. έτους 
2019.     

6.  
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το δεύτερο  
τρίμηνο έτους 2019. 
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Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το δεύτερο  
τρίμηνο έτους 2019. 

7.  

Έγκριση για την παραχώρηση ή μη 1 
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το 
αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΟΤ5204 
επί της οδού Θησέως 15. 
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Έγκριση για την παραχώρηση 1 θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας ΙΟΤ5204 επί της οδού 
Θησέως 15. 

8.  

Έγκριση για την παραχώρηση ή μη 1 
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το 
αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας  ΙΗΝ7975 
επί της οδού Πρωτέως 68. 
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Έγκριση για την μη παραχώρηση 1 θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας  ΙΗΝ7975 επί της οδού 
Πρωτέως 68. 

9.  

Έγκριση αντικατάστασης του υπ΄αριθμ. 
οχήματος ΥΕΑ6666 με το ΖΜΗ1933 σε 
ήδη παραχωρημένη θέση στάθμευσης 
ΑΜΕΑ επί της οδού Σειρήνων 8. 
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Έγκριση αντικατάστασης του υπ΄αριθμ. 
οχήματος ΥΕΑ6666 με το ΖΜΗ1933 σε 
ήδη παραχωρημένη θέση στάθμευσης 
ΑΜΕΑ επί της οδού Σειρήνων 8. 

10.  

Παραχώρηση ή μη 2 θέσεων στάθμευσης 
πλησίον της εισόδου των εγκαταστάσεων 
του συλλόγου ΑΛΜΑ επί της οδού 
Μίλωνος 2. 
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Παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης 
πλησίον της εισόδου των εγκαταστάσεων 
του συλλόγου ΑΛΜΑ επί της οδού 
Μίλωνος 2. 

11.  

Παροχή σύμφωνης γνώμης για την 
εκδήλωση της «Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας εθελοντών αιμοδοτών» 
που θα πραγματοποιηθεί στις 14/9/2019 
στο Δήμο μας. 
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Παροχή σύμφωνης γνώμης για την 
εκδήλωση της «Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας εθελοντών αιμοδοτών» 
που θα πραγματοποιηθεί στις 14/9/2019 
στο Δήμο μας. 

12.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση και 
σύνταξη πρωτοκόλλου Διοικητικής 
Αποβολής κατά της μισθώτριας 
περιπτέρου κας Σπηλιά Αθανασίας που 
βρίσκεται επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 
αρ.103, στο Π. Φάληρο. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση και 
σύνταξη πρωτοκόλλου Διοικητικής 
Αποβολής κατά της μισθώτριας 
περιπτέρου κας Σπηλιά Αθανασίας που 
βρίσκεται επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 
αρ.103, στο Π. Φάληρο. 

13.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 50 
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

241 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 50 
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 
 
 


