
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο,   4/11/2019 
      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  

17η Τακτική Συνεδρίαση 30 Οκτωβρίου 2019 

Ημέρα  Τετάρτη  &  Ώρα  18:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης:  20327 / 25.10.2019 
         
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  
 

 

 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη 
και της Επιχείρησης, βάσει του άρθρου 77 
του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

301 

Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και 
της Επιχείρησης, βάσει του άρθρου 77 του ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  

Εκλογή 4 εκπροσώπων του Δ.Σ. στη Γενική 
Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) 

302 

Εκλογή 4 εκπροσώπων του Δ.Σ. στη Γενική 
Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) 

3.  
Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
για το Γ’ τρίμηνο έτους 2019. 

303 
Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για 
το Γ’ τρίμηνο έτους 2019. 

4.  
Έγκριση 8ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου, 
οικονομικού έτους 2019. 

304 
Έγκριση 8ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου, 
οικονομικού έτους 2019. 

5.  
Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας των  Φύλων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010. 

305 
Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας των  Φύλων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010. 

6.  

Λήψη απόφασης για την ανάθεση στην 
εταιρεία με την επωνυμία 
“Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές 
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών” με 
διακριτικό τίτλο ¨ΣΟΛ Α.Ε¨ ή “ ΣΟΛ 
CROWE” για τον ειδικό έλεγχο του  
κληροδοτήματος  “ΠΑΥΛΟΥ 
Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ” της διαχειριστικής 
χρήσης 2019 , έναντι του ποσού των 600,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 744,00 
ευρώ. 
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Λήψη απόφασης για την ανάθεση στην 
εταιρεία με την επωνυμία “Συνεργαζόμενοι 
Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 
Ορκωτών Ελεγκτών” με διακριτικό τίτλο 
¨ΣΟΛ Α.Ε¨ ή “ ΣΟΛ CROWE” για τον ειδικό 
έλεγχο του  κληροδοτήματος  “ΠΑΥΛΟΥ 
Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ” της διαχειριστικής χρήσης 
2019 , έναντι του ποσού των 600,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 744,00 ευρώ. 

7.  

Λήψη απόφασης για την ανάθεση στην 
εταιρεία με την επωνυμία 
“Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές 
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών” με 
διακριτικό τίτλο ¨ΣΟΛ Α.Ε¨ ή “ ΣΟΛ 
CROWE” για τον ειδικό έλεγχο του  
κληροδοτήματος  “ΦΕΡΑΧ  ΠΑΝ. 
ΖΟΥΚΙΟΥ” της διαχειριστικής χρήσης 2019 
, έναντι του ποσού των 600,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 744,00 ευρώ. 
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Λήψη απόφασης για την ανάθεση στην 
εταιρεία με την επωνυμία “Συνεργαζόμενοι 
Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 
Ορκωτών Ελεγκτών” με διακριτικό τίτλο 
¨ΣΟΛ Α.Ε¨ ή “ ΣΟΛ CROWE” για τον ειδικό 
έλεγχο του  κληροδοτήματος  “ΦΕΡΑΧ  ΠΑΝ. 
ΖΟΥΚΙΟΥ” της διαχειριστικής χρήσης 2019 , 
έναντι του ποσού των 600,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 744,00 ευρώ. 

8.  
Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου 
της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών για την  
“Συμβουλευτική υποστήριξη για τη 

308 
Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου 
της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών για την  
“Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συλλογή 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

συλλογή δικαιολογητικών και στοιχείων 
και την κατάθεση φακέλου για την άδεια 
λειτουργίας ΚΔΑΠ στα πλαίσια 
συμμετοχής στη δράση Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε. 

δικαιολογητικών και στοιχείων και την 
κατάθεση φακέλου για την άδεια λειτουργίας 
ΚΔΑΠ στα πλαίσια συμμετοχής στη δράση 
Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής ζωής” της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε. 

9.  

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας απογραφής 
αποτιμήσεως της περιουσίας του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς  Διαχείρισης 
(Κληροδοτήματος) «ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ». 

309 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας απογραφής 
αποτιμήσεως της περιουσίας του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς  Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) 
«ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ». 

10.  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 
και επισκευή σχολικών κτιρίων 2019» 
προϋπολογισμού μελέτης 247.980,58€ συμπ. 
ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ. 
78/2019 μελέτης της Τ.Υ. 

310 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και 
επισκευή σχολικών κτιρίων 2019» 
προϋπολογισμού μελέτης 247.980,58€ συμπ. 
ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ. 78/2019 
μελέτης της Τ.Υ. 

11.  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου  «Επισκευή 
παιδικών χαρών ευρισκόμενων εντός 
σχολικών χώρων» με συνοπτικό 
διαγωνισμό, προϋπολογισμού μελέτης 
39.999,99€ συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης, 
σύμφωνα με την με αρ.  77/2019 μελέτης 
της Τ.Υ. 
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Έγκριση εκτέλεσης του έργου  «Επισκευή 
παιδικών χαρών ευρισκόμενων εντός 
σχολικών χώρων» με συνοπτικό διαγωνισμό, 
προϋπολογισμού μελέτης 39.999,99€ συμπ. 
ΦΠΑ και αναθεώρησης, σύμφωνα με την με 
αρ.  77/2019 μελέτης της Τ.Υ. 

12.  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 
ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 
2019», με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα 
με την με αρ.   67/2019 μελέτης της Τ.Υ.     
μελέτη της Τ.Υ. 

312 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 
ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 
2019», με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με 
την με αρ.   67/2019 μελέτης της Τ.Υ.     μελέτη 
της Τ.Υ. 

13.  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Επισκευή των 
υποδομών της παιδικής χαράς πάρκου 
Φλοίσβου», κατά 90 ημέρες. 

313 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Επισκευή των υποδομών της 
παιδικής χαράς πάρκου Φλοίσβου», κατά 90 
ημέρες. 

14.  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών 
ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2018» , 
κατά 60 ημέρες. 

314 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε 
υφιστάμενα πεζοδρόμια 2018» , κατά 60 
ημέρες. 

15.  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση 
και επέκταση Δημοτικού φωτισμού» 
προϋπολογισμού 200.000€ συμπ/νου ΦΠΑ 
και αναθεώρησης με ανοικτό διαγωνισμό, 
σύμφωνα με την με αρ. 87/2019 μελέτη της 
Τ.Υ. 

315 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση και 
επέκταση Δημοτικού φωτισμού» 
προϋπολογισμού 200.000€ συμπ/νου ΦΠΑ 
και αναθεώρησης με ανοικτό διαγωνισμό, 
σύμφωνα με την με αρ. 87/2019 μελέτη της 
Τ.Υ. 

16.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ». 

316 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 

17.  
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της 
χρήσης των οχημάτων του Δήμου με αρ. 

317 
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της 
χρήσης των οχημάτων του Δήμου με αρ. 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

κυκλοφορίας ΚΗΗ5903 και ΖΥΝ856 στους 
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του 
Δήμου μας για την κάλυψη των 
μεταφορικών αναγκών τους για τρία 
χρόνια. 

κυκλοφορίας ΚΗΗ5903 και ΖΥΝ856 στους 
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου 
μας για την κάλυψη των μεταφορικών 
αναγκών τους για τρία χρόνια. 

18.  

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση, της 
με αρ. 64/27-2-2008, απόφασης Δ.Σ. που 
αφορά στην έγκριση της παραχώρησης 
μιας (1) θέσης στάθμευσης, επί της οδού 
Ζαΐμη 47-49, για το, με αρ. κυκλοφορίας 
ΖΖΟ 5271, όχημα ΙΧ, ως προς τον νέο αρ. 
κυκλοφορίας ΙΜΥ 3589 του οχήματος, μετά 
την με αρ. πρωτ. 15128/25-7-2019, αίτηση 
του δικαιούχου. 

318 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση, της με 
αρ. 64/27-2-2008, απόφασης Δ.Σ. που αφορά 
στην έγκριση της παραχώρησης μιας (1) θέσης 
στάθμευσης, επί της οδού Ζαΐμη 47-49, για το, 
με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΟ 5271, όχημα ΙΧ, ως 
προς τον νέο αρ. κυκλοφορίας ΙΜΥ 3589 του 
οχήματος, μετά την με αρ. πρωτ. 15128/25-7-
2019, αίτηση του δικαιούχου. 

19.  

Έγκριση ή μη, της διενέργειας διαγωνισμού 
ιδέας, με σκοπό την επιλογή της βασικής 
ιδέας, για την αναβάθμιση του υπάρχοντος 
διατηρητέου κτιρίου του ΦΛΟΙΣΒΟΥ, στο 
Ο.Τ. 10, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

--- 

 
 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

20.  

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή 
του συντελεστή Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων ( Φ.Η.Χ. )   
έτους  2020,  κατά  25 % σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του αρ.113 του Ν. 
1892/1990. 
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Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή 
του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων ( Φ.Η.Χ. )   έτους  2020,  κατά  25 % 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
αρ.113 του Ν. 1892/1990. 

21.  

Λήψη απόφασης για τον 
αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης 
με στοιχεία 113/7 που είναι ενταφιασμένη 
η Κουκουλάκη Μαρία στις 6/4/2016 ετών 
18, Δημότης Π. Φαλήρου, τον 
χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την 
παραχώρηση του στον Κουκουλάκη 
Σταύρο σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 
6833/1-4-2019 αίτηση του. 
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Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό 
τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 113/7 που 
είναι ενταφιασμένη η Κουκουλάκη Μαρία 
στις 6/4/2016 ετών 18, Δημότης Π. Φαλήρου, 
τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και 
την παραχώρηση του στον Κουκουλάκη 
Σταύρο σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 
6833/1-4-2019 αίτηση του. 

22.  

Λήψη απόφασης για τον  
αποχαρακτηρισμό  τάφου τριετούς χρήσης 
με στοιχεία 47/25 που είναι ενταφιασμένος 
ο Στυλιανός Καναβός – Δαυίδ στις 
15/1/2019 ετών 24, Δημότης Π. Φαλήρου, 
 τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και 
την παραχώρηση του στον Καναβό 
Δημήτριο σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ 
18281/26-9-2019 αίτηση του. 
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Λήψη απόφασης για τον  αποχαρακτηρισμό 
 τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 47/25 
που είναι ενταφιασμένος ο Στυλιανός 
Καναβός – Δαυίδ στις 15/1/2019 ετών 24, 
Δημότης Π. Φαλήρου,  τον χαρακτηρισμό του 
σε οικογενειακό και την παραχώρηση του 
στον Καναβό Δημήτριο σύμφωνα με την υπ. 
αρ. πρωτ 18281/26-9-2019 αίτηση του. 

23.  

Λήψη απόφασης για την αλλαγή χρήσης 
του ακινήτου που βρίσκεται επί της 
συμβολής των οδών Λ. Χρονοπούλου 86 & 
Διαγόρα 18, που μισθώνει ο Δήμος, από 
Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιών σε Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. 
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Λήψη απόφασης για την αλλαγή χρήσης του 
ακινήτου που βρίσκεται επί της συμβολής των 
οδών Λ. Χρονοπούλου 86 & Διαγόρα 18, που 
μισθώνει ο Δήμος, από Κέντρο Φιλοξενίας 
Παιδιών σε Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

24.  

Λήψη απόφασης για την παράταση της 
μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού 
Διαγόρα αρ. 4-6, στο οποίο 
στεγάζονται   τα Γ΄ και Ε΄ Τμήματα 
Προσχολικής Αγωγής των Δημοτικών 
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Λήψη απόφασης για την παράταση της 
μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Διαγόρα 
αρ. 4-6, στο οποίο στεγάζονται   τα Γ΄ και Ε΄ 
Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας. 
 

μας. 
 

25.  

Λήψη απόφασης  για την παραμονή στο 
μισθωμένο από το Δήμο ακίνητο, επί της 
οδού Σολωμού αρ.40, στο οποίο  στεγάζεται 
το Πνευματικό Κέντρο  Κοψαχείλας, για 
ένα τρίμηνο από τη λήξη της μίσθωσης, 
δηλαδή από 1/10/2019 - 31/12/2019. 
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Λήψη απόφασης  για την παραμονή στο 
μισθωμένο από το Δήμο ακίνητο, επί της οδού 
Σολωμού αρ.40, στο οποίο  στεγάζεται το 
Πνευματικό Κέντρο  Κοψαχείλας, για ένα 
τρίμηνο από τη λήξη της μίσθωσης, δηλαδή 
από 1/10/2019 - 31/12/2019. 

26.  

Λήψη απόφασης για α) την παραχώρηση 
της διαχείρισης του «Κλειστού 
Γυμναστηρίου του Δήμου Π. Φαλήρου 
ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ», «Τεσσάρων (4) 
υπαίθριων    Γηπέδων Τέννις» και «Ενός (1) 
Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ηλικιών» στο 
Νομικό Πρόσωπο «Πολιτιστικό Αθλητικό 
Κέντρο Π. Φαλήρου» και β) τη σύσταση 
Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργειας 
απογραφής του πάγιου εξοπλισμού των 
αθλητικών εγκαταστάσεων. 
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Λήψη απόφασης για α) την παραχώρηση της 
διαχείρισης του «Κλειστού Γυμναστηρίου του 
Δήμου Π. Φαλήρου ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ», 
«Τεσσάρων (4) υπαίθριων    Γηπέδων Τέννις» 
και «Ενός (1) Γηπέδου Ποδοσφαίρου 
Ηλικιών» στο Νομικό Πρόσωπο «Πολιτιστικό 
Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου» και β) τη 
σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για τη 
διενέργειας απογραφής του πάγιου 
εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

27.  

Λήψη απόφασης για την παράταση 
μίσθωσης περιπτέρου επί της συμβολής των 
οδών Αγ. Αλεξάνδρου & Αφροδίτης, με 
μισθωτή τον κ. Πάσπαλη Διογένη. 
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Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης 
περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Αγ. 
Αλεξάνδρου & Αφροδίτης, με μισθωτή τον κ. 
Πάσπαλη Διογένη. 

28.  

Έγκριση: α) της δράσης «ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» β) 
του καθορισμού και δωρεάν παραχώρησης 
χώρου για τη δράση «ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ»  
γ) του κανονισμού λειτουργίας της ως άνω 
αγοράς όπως έχει κατατεθεί με την 
υπ΄αριθμ. 8966/22-4-2019 αίτηση από τον 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», δ) του ορισμού 
εκπροσώπου του Δήμου στο Συλλογικό 
Φορέα προκειμένου να συμμετέχει στις 
διαδικασίες της οργάνωσης της αγοράς.  
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Έγκριση: α) της δράσης «ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» β) 
του καθορισμού και δωρεάν παραχώρησης 
χώρου για τη δράση «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - 
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ»  γ) του κανονισμού 
λειτουργίας της ως άνω αγοράς όπως έχει 
κατατεθεί με την υπ΄αριθμ. 8966/22-4-2019 
αίτηση από τον «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», δ) του 
ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο 
Συλλογικό Φορέα προκειμένου να συμμετέχει 
στις διαδικασίες της οργάνωσης της αγοράς.  

29.  
Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής 
Αστυνομίας, οι οποίες θα ασκούνται από 
τους υπαλλήλους του Δήμου. 
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Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής 
Αστυνομίας, οι οποίες θα ασκούνται από τους 
υπαλλήλους του Δήμου. 

30.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δέκα 
τεσσάρων (14) ατόμων ωρομίσθιου 
Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού 
προσωπικού, με σχέση Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου, στη Δομή «Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» της 
Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2019 
– 2020».  

329 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δέκα 
τεσσάρων (14) ατόμων ωρομίσθιου 
Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, 
με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στη 
Δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών» της Δράσης «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 
σχολικού έτους 2019 – 2020».  

31.  

Παραχώρηση σχολικών χώρων στον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων 
Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» για την ίδρυση 
και λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ (Κέντρο  
Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με 
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Παραχώρηση σχολικών χώρων στον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων 
Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» για την ίδρυση 
και λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ (Κέντρο  
Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

Ειδικές Ανάγκες) στον Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου. 

Ειδικές Ανάγκες) στον Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου. 

32.  

Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης  του 
προϋπολογισμού των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού 
έτους 2019. 

--- 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

33.  

Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός 
εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική 
Συνέλευση της «Περιφερειακής Ανώνυμης 
Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου 
Κεντρικής Αττικής Α.Ε.» με δ.τ. 
«ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».  
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Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός 
εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική 
Συνέλευση της «Περιφερειακής Ανώνυμης 
Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου 
Κεντρικής Αττικής Α.Ε.» με δ.τ. 
«ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».  

 
 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 


