
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ` Π. Φάληρο, 27 /03/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     Αρ.Πρωτ. :   6042 
 
 

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», την παράγραφο 5 του 
άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2020 
που θα διεξαχθεί δια περιφοράς , στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, με τα 
κατωτέρω θέματα : 
 
 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  
 
1ο Θέμα: Έγκριση  1ης τροποποίησης  του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Π. Φαλήρου 
έτους 2020. 

2ο Θέμα: Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
 
3ο Θέμα: Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 
2020.  
 
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων ΜΠΔΣ 
2021-2024. 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
5ο Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020» 
προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης  με ανοικτή διαδικασία μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
6ο Θέμα: Έγκριση  εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ 2020» προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης  με ανοικτή 
διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
7ο Θέμα: ‘Εγκριση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» προϋπολογισμού 74.400,00€  συμπ/νου Φ.Π.Α & 
αναθεώρησης  με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 15/2020 μελέτη της Τ.Υ και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 
8ο Θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2020» προϋπολογισμού 800.000,00 € 



συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης  με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με την με αρ. 11/2020 μελέτη της 
Τ.Υ. 
 
9ο Θέμα: έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€  συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης  με 
συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 16/2020 μελέτη της Τ.Υ και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 
10ο Θέμα: Τροποποίηση ή μη, της, με αρ. 174/27-5-2009, απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην 
έγκριση της παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης, επί της οδού Αφροδίτης 34, για το, με αρ. 
κυκλοφορίας ΥΙΗ 6329, όχημα ΙΧ, ως προς τον νέο αρ. κυκλοφορίας ΙΜΤ 9868 του οχήματος, 
μετά το με αρ. 541940/6-3-2020, ηλεκτρονικό αίτημα του δικαιούχου.  
 
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Θ. ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ» 
 
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» 
 
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΤΑΒΑΡΗ» 
 
14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΟΔΟΥ ΝΑΪΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» 
 
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ» 
 
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την βεβαίωση αδυναμίας έκδοσης Π.Ε.Α. (πιστοπ. 
Ενεργειακής απόδοσης) για την κατηγοριοποίηση των κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου που 
ζητούνται κατά την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε διάφορα προγράμματα. 
 
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την βεβαίωση αδυναμίας διαστασιολογικής αποτύπωσης και 
ψηφιοποίησης των Η/Μ εφαρμογών αναβάθμισης του κτιρίου Φλοίσβου. 
 
18ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αρχικής κατανομής πιστώσεων του 
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» και ορισμού νέων δράσεων στις οποίες θα κατανεμηθούν αυτές 
για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών σύμφωνα με τις τρέχουσες 
ανάγκες των Υπηρεσιών. 
 
19ο Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την τροποποίηση φυσικού αντικειμένου του 

έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων μέσω προμηθείας και τοποθέτησης βυθιζόμενων 
κάδων απορριμμάτων» της πρόσκλησης του Πράσινου ταμείου  «Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 
2018» 
 



20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την βεβαίωση αδυναμίας της ηλεκτρονικής σχεδίασης 
στατικής λύσης αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου Φλοίσβος. 
 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την διετή παράταση εκταφής ατελώς του Δαβαριά Κων/νου 
που είναι ενταφιασμένος στον με στοιχεία 90/11 τάφο. 
 
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόωρη και αζημίως λύση της μίσθωσης του 

ακινήτου, που μισθώνει ο Δήμος, για τη στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιθέας, επί της 
συμβολής των οδών Μιλτιάδου 47 & Ναυπλίου 15. 
 
23ο Θέμα: A)Κατακύρωση των αποτελεσμάτων μετά την από με αρ. πρωτ. 
2248/31.1.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Υποβολή 
δικαιολογητικών για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος σε άπορα κορίτσια» από το 

κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» στην οδό Ομήρου αρ. 54, Αθήνα και B) 
Έγκριση πίστωσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.001 

προϋπολογισμού έτους 2020. 
 
24ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται 

επί της συμβολής των οδών Λ. Αμφιθέας αρ.60 και Παλαιολόγου με μισθωτή τον 
ΜΠΛΕΤΣΟ ΑΛΕΞ του ΣΤΕΦΑΝΟ, έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας της μισθωτικής 

σχέσης, δηλαδή μέχρι 31/4/2023. 
 
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τέλη κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου. 
 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

26ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων από ιδιώτες 

κατά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.   
 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
27ο Θέμα:      Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας της 

παραλίας του Μπάτη και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που διαθέτει τον 
εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό.  
 

******************** 
 
28ο Θέμα: Τροποποίηση της 122/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το 

όνομα του πολιτικά υπεύθυνου του ΕΔΔΥΠΠΥ(Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας), λόγω ορισμού νέων αντιδημάρχων  και  εκ νέου ορισμό του 

συντονιστή. 



                                                                                                                                
Εσωτερική Διανομή: 
 Δήμαρχο 
 Πρόεδρο Δ.Σ. 
 Αντιδημάρχους 
 Γ. Γραμματέα 
 Δ/νσεις Υπηρεσιών 


