
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   26/11/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  

 

37η  Τακτική Συνεδρίαση 23 Νοεμβρίου 2020 

Ήμερα Δευτέρα  & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 23535  / 19.11.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το γ’ 
τρίμηνο έτους 2020, προς 
υποβολή στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

350 

Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο 
έτους 2020, προς υποβολή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

2.  

Έγκριση 5ης μερικής 
αναμόρφωσης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 
2020. 
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 Έγκριση 5ης μερικής 
αναμόρφωσης του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2020. 
 

3.  

Επικύρωση των αποτελεσμάτων 
του ανοικτού διαγωνισμού για το 
έργο: «Συντήρηση Οδικού 
Δικτύου 2020»  προϋπολογισμού  
150.000,00 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: 
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου 2020»  
προϋπολογισμού  150.000,00 €  
συμπ/νου Φ.Π.Α. 

4.  

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. 
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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. 
 

5.  

Λήψη απόφασης για 
αναπροσαρμογή ή μη τελών 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 
2021. 
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Λήψη απόφασης για 
αναπροσαρμογή ή μη τελών 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021. 
 

6.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της Online συμμετοχής ενός  
υπαλλήλου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου σε 
σεμινάριο με θέμα «Η νέα 
λειτουργικότητα έκδοσης Εντολής 
Πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ από 
01-01-2021». 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της Online συμμετοχής ενός  
υπαλλήλου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου σε σεμινάριο 
με θέμα «Η νέα λειτουργικότητα 
έκδοσης Εντολής Πληρωμών μέσω 
του e-ΠΔΕ από 01-01-2021». 
 

7.  

Λήψη απόφασης για την 
υποβολή αίτησης 
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 

356 
Λήψη απόφασης για την υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2020», άξονας προτεραιότητας 
4(Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.)» 
ΑΔΑ: Ψ8Η46Ψ844-2ΒΝ. 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου 2020», άξονας 
προτεραιότητας 4(Α.Π. 4) «Σχέδια 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.)» ΑΔΑ: 
Ψ8Η46Ψ844-2ΒΝ. 


