
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο,  28/12/2020 
      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 22 Δεκεμβρίου 2020 

Ημέρα  Παρασκευή &  Ώρα  18:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης  27077 / 18.12.2020 
         

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

                                                 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της 4ης τροποποίησης του 
Τεχνικού Προγράμματος του 
Δήμου Π. Φαλήρου, οικονομικού 
έτους 2020. 

241 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
4ης τροποποίησης του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου Π. Φαλήρου, 
οικονομικού έτους 2020. 

2.  
Έγκριση 6ης μερικής 
αναμόρφωσης του Δήμου Π. 
Φαλήρου, οικ. έτους 2020. 
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Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης του 
Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2020. 

3.  
Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 
οικ. έτους 2021. 
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Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικ. 
έτους 2021. 

4.  
Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 
οικ. έτους 2021. 

244 

Έγκριση του Προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ. 
έτους 2021. 

5.  

Λήψη απόφασης για την 
υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας με την ΚΕΔΕ με 
αντικείμενο την  συνεργασία και 
τον συντονισμό ενεργειών για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της 
από 17/06/2020 δωρεάς του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου 
Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. 
με δικαιούχους τους Δήμους και τα 
Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών 
συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ 
για την ενίσχυση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων που 
επλήγησαν από τις οικονομικές 
συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

6.  

Λήψη απόφασης για την 
παραχώρηση ενός μηχανήματος 
έργου (φορτωτή- εκσκαφέα τύπου 
jcb) στον δήμο Αλίμου , για 
χρονικό διάστημα ενός μηνός, 
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Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
ενός μηχανήματος έργου (φορτωτή- 
εκσκαφέα τύπου jcb) στον δήμο Αλίμου , 
για χρονικό διάστημα ενός μηνός, μετά 
τη με αρ.πρωτ. 26002/11.12.2020 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

μετά τη με αρ.πρωτ. 
26002/11.12.2020 επιστολή του 
Δήμου Αλίμου. 

επιστολή του Δήμου Αλίμου. 

7.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του 1ου ΑΠΕ και του 1ου 
ΠΚΤΜΝΕ του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019». 

…… 

 
 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

8.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Kατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε 
υφιστάμενα πεζοδρόμια 2020». 

…… 

 
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

9.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
του πρωτοκόλλου προσωρινής & 
οριστικής παραλαβής  του έργου 
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017". 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση του 
πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής  του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 2017". 

10.  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή 
μη διαμόρφωσης-υποβιβασμού 
πεζοδρομίου, σε οικόπεδο επί της 
οδού Πρωτέως 60, στο Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 
διαμόρφωσης-υποβιβασμού 
πεζοδρομίου, σε οικόπεδο επί της οδού 
Πρωτέως 60, στο Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου. 

11.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί 
της οδού Αγίας Σοφίας  έμπροσθεν 
της κεντρικής εισόδου του 
Δημοτικού Νεκροταφείου. 

249 

Λήψη απόφασης για την έγκριση μίας 
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 
Αγίας Σοφίας  έμπροσθεν της κεντρικής 
εισόδου του Δημοτικού Νεκροταφείου. 

12.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της παραχώρησης χώρου μιας (1) 
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με 
αρ. κυκλ. ΧΕΖ 7883 όχημα, επί της 
οδού ΑΤΛΑΝΤΟΣ 4. 
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Λήψη απόφασης για τη μη έγκριση της 
παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με αρ. κυκλ. 
ΧΕΖ 7883 όχημα, επί της οδού 
ΑΤΛΑΝΤΟΣ 4. 

13.  

Λήψη απόφασης, για την έγκριση 
ή μη της παραχώρησης χώρου μιας 
(1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το 
με αρ. κυκλ. ΕΜΒ 2241 όχημα, επί 
της οδού ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8. 
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Λήψη απόφασης για τη μη παραχώρηση 
μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το 
με αρ. κυκλ. ΕΜΒ 2241 όχημα, επί της 
οδού ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8. 

14.  

Λήψη απόφασης,  για την έγκριση 
της παραχώρησης χώρου μιας (1) 
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με 
αρ. κυκλ. ΥΤΙ 2530 όχημα, επί της 
οδού ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36. 

252 

Λήψη απόφασης  για την έγκριση της 
παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με αρ. κυκλ. 
ΥΤΙ 2530 όχημα, επί της οδού 
ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36. 

15.  

Λήψη απόφασης, για την έγκριση 
ή μη, της παραχώρησης χώρου 
μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 
για το με αρ. κυκλ. ΙΖΡ 3866 
όχημα, επί της οδού 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10. 
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Λήψη απόφασης για τη μη παραχώρηση 
χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 
για το με αρ. κυκλ. ΙΖΡ 3866 όχημα, επί 
της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10. 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

16.  

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. 
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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. 
 

17.  

Λήψη απόφασης σχετικά με την 
χρηματοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο για βυθιζόμενους κάδους 
για τον ορισμό του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ως 
χειριστή και μεσεγγυούχο του 
προϊόντος του σχετικού 
δεσμευμένου λογαριασμού και να 
χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη 
εντολή και εξουσιοδότηση να 
προβαίνει στις ενέργειες που έχουν 
συμφωνηθεί στην μεταξύ των 
μερών σύμβαση και λοιπές 
διαδικαστικές λεπτομέρειες. 
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Λήψη απόφασης σχετικά με την 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 
για βυθιζόμενους κάδους για τον 
ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ως χειριστή και 
μεσεγγυούχο του προϊόντος του 
σχετικού δεσμευμένου λογαριασμού και 
να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή 
και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις 
ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην 
μεταξύ των μερών σύμβαση και λοιπές 
διαδικαστικές λεπτομέρειες. 
 

18.  

Λήψη απόφασης α)  για την 
έγκριση επιβολής φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων για 
κάθε στεγασμένο ή μη χώρο και β) 
για τον καθορισμό συντελεστή 
φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων. 
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Λήψη απόφασης α)  για την έγκριση 
επιβολής φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο 
και β) για τον καθορισμό συντελεστή 
φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 
 

19.  

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
άδειας διενέργειας σαράντα (40) 
παραστάσεων, για το έτος 2021, 
στην Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία με την επωνυμία ''ΔΟΝ 
ΣΑΛΟΝΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΑΜΚΕ'' με ΑΦΜ 996799154 και 
νόμιμο εκπρόσωπο την 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-
ΑΝΤΩΝΙΑ, που θα 
πραγματοποιηθούν στην έδρα της 
εταιρείας, επί της οδού 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ αρ. 25 στο Δήμο 
μας". 
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Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
άδειας διενέργειας σαράντα (40) 
παραστάσεων, για το έτος 2021, στην 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με 
την επωνυμία ''ΔΟΝ ΣΑΛΟΝΙ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΑΜΚΕ'' με ΑΦΜ 996799154 
και νόμιμο εκπρόσωπο την 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-
ΑΝΤΩΝΙΑ, που θα πραγματοποιηθούν 
στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ αρ. 25 στο Δήμο μας". 
 

20.  

Λήψη απόφασης για: α)Έγκριση 
διάθεσης του ποσού των  επτά 
χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) ανά 
δικαιούχο, προκειμένου να 
χορηγηθεί  γαμήλιο επίδομα για το 
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Λήψη απόφασης για: α)Έγκριση 
διάθεσης του ποσού των  επτά χιλιάδων 
ευρώ (7.000,00€) ανά δικαιούχο, 
προκειμένου να χορηγηθεί  γαμήλιο 
επίδομα για το έτος 2020,  σε πέντε (5) 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

έτος 2020,  σε πέντε (5) άπορα (με 
χαμηλά οικονομικά εισοδήματα) 
κορίτσια (γυναίκες), από το 
κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (Διαμέρισμα 
Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ), β) 
έγκριση πίστωσης του ποσού των 
τριάντα πέντε χιλιάδων 
(35.000,00€) ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6739.003 του 
προϋπολογισμού του τρέχοντος 
έτους του κληροδοτήματος 
Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΔΗ και του Κ.Α. 
00-6739.003 του προϋπολογισμού 
του Δήμου και γ) Καθορισμός 
δικαιολογητικών και διαδικασίας 
διάθεσης του ανωτέρω ποσού.  

άπορα (με χαμηλά οικονομικά 
εισοδήματα) κορίτσια (γυναίκες), από το 
κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (Διαμέρισμα Ομήρου 
αρ. 54, ΑΘΗΝΑ), β) έγκριση πίστωσης 
του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων 
(35.000,00€) ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-
6739.003 του προϋπολογισμού του 
τρέχοντος έτους του κληροδοτήματος 
Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΔΗ και του Κ.Α. 00-
6739.003 του προϋπολογισμού του 
Δήμου και γ) Καθορισμός 
δικαιολογητικών και διαδικασίας 
διάθεσης του ανωτέρω ποσού.  
 

21.  

Λήψη απόφασης για τη διάθεση 
ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€) για το κοινωνικό έργο 
του Δήμου, σε εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του έτους 2020 
του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ 
χας ΠΑΝ. ΖΟΥΚΙΟΥ». 
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Λήψη απόφασης για τη διάθεση ποσού 
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για το 
κοινωνικό έργο του Δήμου, σε εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του έτους 2020 του 
κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ χας ΠΑΝ. 
ΖΟΥΚΙΟΥ». 

22.  

Λήψη απόφασης για την 
παραχώρηση χρήσης ακινήτου 
(γραφείου με τον εξοπλισμό του), 
που βρίσκεται εντός του 
Κοιμητηρίου και  στεγάζει το 
γραφείο Ιερέων, ενός 
αποθηκευτικού χώρου κάτωθεν του 
Ναού και μιας τουαλέτας, προς 
την Ιερά Μητρόπολη Νέας 
Σμύρνης. 
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Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
χρήσης ακινήτου (γραφείου με τον 
εξοπλισμό του), που βρίσκεται εντός του 
Κοιμητηρίου και  στεγάζει το γραφείο 
Ιερέων, ενός αποθηκευτικού χώρου 
κάτωθεν του Ναού και μιας τουαλέτας, 
προς την Ιερά Μητρόπολη Νέας 
Σμύρνης. 
 

23.  

Λήψη απόφασης για την 
απαλλαγή από ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας 
και φωτισμού, σε όσες επιχειρήσεις 
έχει διακοπεί η λειτουργία τους 
κατόπιν κυβερνητικών εντολών , 
για το χρονικό διάστημα 
αναστολής της λειτουργίας τους. 
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Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από 
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 
καθαριότητας και φωτισμού, σε όσες 
επιχειρήσεις έχει διακοπεί η λειτουργία 
τους κατόπιν κυβερνητικών εντολών , 
για το χρονικό διάστημα αναστολής της 
λειτουργίας τους. 

24.  

Λήψη απόφασης για τη 
συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 
1 του ΠΔ 270/1981). 
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Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 
270/1981). 

25.  

Λήψη απόφασης για τον ορισμό 
δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με 
τους αναπληρωτές τους ως μελών 
της επιτροπής εκτίμησης 
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Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) 
Δημοτικών Συμβούλων με τους 
αναπληρωτές τους ως μελών της 
επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

εκποιούμενων Ακινήτων κλπ. 
(Π.Δ.270/81,αρ.186 
τουΝ.3463/06). 

Ακινήτων κλπ. (Π.Δ.270/81,αρ.186 
τουΝ.3463/06). 

26.  

Λήψη απόφασης για την 
απογραφή έναρξης του κεφαλαίου 
αυτοτελούς διαχείρησης (Κ.Α.Δ.) 
Κληροδοτήματος «ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» της 
05.03.2019. 
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Λήψη απόφασης για την απογραφή 
έναρξης του κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρησης (Κ.Α.Δ.) Κληροδοτήματος 
«ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» της 
05.03.2019. 

27.  

Λήψη απόφασης για την παροχή 
σύμφωνης γνώμης για τη 
μεταφορά της στάσης του ΟΑΣΑ, 
με  την ονομασία «4η ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ» σε άλλο σημείο, υπό 
την προϋπόθεση  της μεταφοράς 
και τοποθέτησης  στο νέο σημείο 
και του στεγάστρου αναμονής 
επιβατών, που βρίσκεται σήμερα 
επί της οδού Αγίας Βαρβάρας και 
μεταξύ των οδών Φαιάκων και 
Αγίας Λαύρας. 
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Λήψη απόφασης για την παροχή 
σύμφωνης γνώμης για τη μεταφορά της 
στάσης του ΟΑΣΑ, με  την ονομασία 
«4η ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» σε άλλο 
σημείο, υπό την προϋπόθεση  της 
μεταφοράς και τοποθέτησης  στο νέο 
σημείο και του στεγάστρου αναμονής 
επιβατών, που βρίσκεται σήμερα επί της 
οδού Αγίας Βαρβάρας και μεταξύ των 
οδών Φαιάκων και Αγίας Λαύρας. 
 

28.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
των πρακτικών της συμβιβαστικής 
επιτροπής του άρθρου 32 του  Ν. 
1080/80   (επιτροπή συμβιβαστικής 
επίλυσης φορολογικών διαφορών 
και αμφισβητήσεων) για την 
συνεδρίαση  που 
πραγματοποιήθηκε την                                    
16/12/2020. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση των 
πρακτικών της συμβιβαστικής 
επιτροπής του άρθρου 32 του  Ν. 
1080/80   (επιτροπή συμβιβαστικής 
επίλυσης φορολογικών διαφορών και 
αμφισβητήσεων) για την συνεδρίαση  
που πραγματοποιήθηκε την                                    
16/12/2020. 

29.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
συμπλήρωσης της επωνυμίας του 
3ου Λυκείου Παλαιού Φαλήρου με 
την προσωνυμία «ΣΟΦΙΑ 
ΜΠΕΦΟΝ». 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
συμπλήρωσης της επωνυμίας του 3ου 
Λυκείου Παλαιού Φαλήρου με την 
προσωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ». 
 

30.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
κατανομής ποσού € 17.605,08 εκ 
του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων (ΦΗΧ) οικονομικού έτους 
2020 για την κάλυψη αναγκών 
λειτουργίας και συντήρησης των 
διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
κατανομής ποσού € 17.605,08 εκ του 
Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(ΦΗΧ) οικονομικού έτους 2020 για την 
κάλυψη αναγκών λειτουργίας και 
συντήρησης των διδακτηρίων 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

31.  

Λήψη απόφασης για την 
κατανομή Δ΄ δόσης οικ. έτους 2020, 
για λειτουργικές δαπάνες των 
διδακτηρίων Α’/βάθμιας και 
Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 
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Λήψη απόφασης για την κατανομή Δ΄ 
δόσης οικ. έτους 2020, για λειτουργικές 
δαπάνες των διδακτηρίων Α’/βάθμιας 
και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθ. 40 του Ν. 4735/2020 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 
40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 
197/Α΄). 

(ΦΕΚ 197/Α΄). 
 

32.  

Λήψη απόφασης περί μείωσης 
ύψους των καταβλητέων 
μισθωμάτων των σχολικών 
κυλικείων για το σχολικό έτος 
2020-2021 σε ποσοστό 40% . 
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Λήψη απόφασης περί μείωσης ύψους 
των καταβλητέων μισθωμάτων των 
σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 
2020-2021 σε ποσοστό 40%. 
 

33.  

Λήψη απόφασης περί καταβολής 
τυχόν οφειλών μισθωμάτων 
σχολικών κυλικείων για το σχολικό 
έτος 2019-2020 σε δώδεκα (12) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
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Λήψη απόφασης περί καταβολής τυχόν 
οφειλών μισθωμάτων σχολικών 
κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 
σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
 

34.  

Λήψη απόφασης ορισμού 
υπεύθυνου λογαριασμού και 
εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης 
για την πράξη «Τεχνική βοήθεια 
υποστήριξης Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου για την επικαιροποίηση 
τοπικών σχεδίων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 με 
κωδικό ΟΠΣ 5055378 και 
συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
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Λήψη απόφασης ορισμού υπεύθυνου 
λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης 
δαπάνης για την πράξη «Τεχνική 
βοήθεια υποστήριξης Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου για την επικαιροποίηση 
τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 
2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5055378 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ). 
 

35.  

Λήψη απόφασης για τον ορισμό 
ενός εκπροσώπου του Δήμου μας 
με τον αναπληρωτή του, ως μέλους 
της γνωμοδοτικής επιτροπής 
Ανέλκυσης Ναυαγίων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.2881/01 και 
της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 
1438/τ.Β΄/2001). 
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Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός 
εκπροσώπου του Δήμου μας με τον 
αναπληρωτή του, ως μέλους της 
γνωμοδοτικής επιτροπής Ανέλκυσης 
Ναυαγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.2881/01 και της Υ.Α. 2123/36/01 
(ΦΕΚ 1438/τ.Β΄/2001). 
 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 


