
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ` Π. Φάληρο, 10/04/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     Αρ.Πρωτ. :  6711 
 
 

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 5η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2020 
που θα διεξαχθεί δια περιφοράς , στις 14 Απριλίου 2020, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 
έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 14:00, με τα κατωτέρω θέματα: 
 
1ο Θέμα:  Λήψη απόφασης για α)την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης άνευ 
ανταλλάγματος 2 αυτοκινήτων (μάρκας Toyota) από την Κ.Ε.Δ.Ε. , τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη αναγκών των κοινωνικών 
υπηρεσιών, για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και για το χρονικό διάστημα από 
27.03.2020 έως τη λήξη του χρονικού διαστήματος αντιμετώπισης της πανδημίας  και β) την 
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
 
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (του άρθρου 
100 του Ν.3852/2010) μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) 
και  του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με αντικείμενο τη: «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου». 

 

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της έναρξης λειτουργίας του συστήματος e-
commerce στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών του δήμου Παλαιού Φαλήρου μέσω της 
ιστοσελίδας του δήμου σε συνεργασία με την  Τράπεζα Eurobank A.E. (σύστημα ηλεκτρονικών 
πληρωμών οφειλετών) και β)  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα Eurobank 
A.E.  
 

                                                                                                                             
 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την ψήφο σας με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με sms από την 
ώρα έναρξης έως την ώρα λήξης της συνεδρίασης. Πέραν της ώρας αυτής καμία ψήφος 
δεν δύναται να γίνει αποδεκτή. 


