
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ` Π. Φάληρο,   20.11.2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     Aρ. πρωτ. :   23707 
 

 
Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 

  
Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των 
Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του N. 4555/2018 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση έτους 
2020 που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 

έναρξης 18:30, με τα κατωτέρω θέματα : 
 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ HMEΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1ο Θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο 
έτους 2020. 
 
2ο Θέμα: Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2020. 
 
3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την απαλλαγή όσων επιχειρήσεων έχει διακοπεί η 
λειτουργία κατόπιν κυβερνητικών εντολών, από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού, για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας τους. 
 
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021. 

 
5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την μη πραγματοποίηση της εμποροπανήγυρης στις 03 & 04 
Δεκεμβρίου 2020 εορτής της Αγίας Βαρβάρας. 
 
6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» στην περιοχή Αμφιθέας του Δήμου 
μας (Α’ Κ.Α.Π.Η). 
 
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής υλικών 
μηχανογράφησης (υπολογιστές, οθόνες, περιφερειακά) λόγω παλαιότητας ή σοβαρής φθοράς. 
 
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου μας και ενός 
εκπροσώπου προερχόμενου από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  για τη συγκρότηση της 
Δομής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της πορείας της ΟΧΕ/ΒΑΑ του ΣΥΔΝΑ. 

 
 



 
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 
μας και του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, με σκοπό την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής , ερευνητικής, 
επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των Μερών. 
 
10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης – 
παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών αντικειμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου. 
 
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για 
τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών γενικής φύσεως αντικειμένου  της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση : Για να συνδεθείτε στη συνεδρίαση θα σας σταλεί ο σύνδεσμος από την εταιρεία 
no Noise μία ώρα πριν την τηλεδιάσκεψη. 

 


