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3η Τακτική Συνεδρίαση 24 Φεβρουαρίου 2020
Ημέρα Δευτέρα & Ώρα 19:30
Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 4146 / 20.02.2020
Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Απόφασης με αρ.πρωτ.
3543/14.2.20 για την τροποποίηση της
υπ΄αρ. 27340/6.11.17 ΑΥΙΜ του
υποέργου 1 με τίτλο «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου»
της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Παλαιού Φαλήρου» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5002349.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό
αποζημίωσης
μελών
διοικητικών
συμβουλίων του Νομικού Προσώπου
των
Παιδικών
Σταθμών
όπως
καθορίστηκε με την υπ’ αρ ΚΥΑ
42188/2018
ΥΠ.
ΕσωτερικώνΟικονομικών
(ΦΕΚ
470/ΥΟΔΔ/20.8.2018).
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό
εξόδων παράστασης Προέδρου και
Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου
των
Παιδικών
Σταθμών
όπως
καθορίστηκε με την
υπ’αρ. ΚΥΑ
42188/2018
ΥΠ.
Εσωτερικών
–
Οικονομικών
(ΦΕΚ
470/ΥΟΔΔ/20.8.2018).
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση
τριμελούς Επιτροπής
αξιολόγησης
ενστάσεων
Η/Μ
αντικειμένου
σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11 περ. (α)
του Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση
Επιτροπής
παρακολούθησης
και
παραλαβής προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών
Η/Μ
αντικειμένου
σύμφωνα με το αρ. 221 παρ.11 περ. (β)
και (δ) του Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για την καταστροφή

Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Αρ.
Αποφ.

18
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21

22

23

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Έγκριση
Απόφασης
με
αρ.πρωτ.
3543/14.2.20 για την τροποποίηση της
υπ΄αρ.
27340/6.11.17
ΑΥΙΜ
του
υποέργου
1
με
τίτλο
«Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου»
της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Παλαιού Φαλήρου» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5002349.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό
αποζημίωσης
μελών
διοικητικών
συμβουλίων του Νομικού Προσώπου
των
Παιδικών
Σταθμών
όπως
καθορίστηκε με την υπ’ αρ ΚΥΑ
42188/2018
ΥΠ.
ΕσωτερικώνΟικονομικών
(ΦΕΚ
470/ΥΟΔΔ/20.8.2018).
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό
εξόδων παράστασης Προέδρου και
Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου
των
Παιδικών
Σταθμών
όπως
καθορίστηκε με την
υπ’αρ. ΚΥΑ
42188/2018
ΥΠ.
Εσωτερικών
–
Οικονομικών
(ΦΕΚ
470/ΥΟΔΔ/20.8.2018).
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση
τριμελούς Επιτροπής
αξιολόγησης
ενστάσεων Η/Μ αντικειμένου σύμφωνα
με το αρ. 221 παρ. 11 περ. (α) του
Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση
Επιτροπής
παρακολούθησης
και
παραλαβής προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου σύμφωνα
με το αρ. 221 παρ.11 περ. (β) και (δ) του
Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για την καταστροφή

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

/εκποίηση κάδων απορριμμάτων του
Δήμου μας βάσει των διατάξεων του
αρ.199 του Ν3463/2006 όπως ισχύει.
Λήψη απόφασης για την καταστροφή
/εκποίηση αναρροφητικού σαρώθρου
κοινόχρηστων
χώρων
μάρκας
7.
KARCHER του Δήμου μας βάσει των
διατάξεων του αρ.199 του Ν3463/2006
όπως ισχύει.
Λήψη απόφασης α) για την βεβαίωση
αδυναμίας
ορισμού
τεχνικού
ασφαλείας και ιατρού εργασίας από το
υπηρετούν προσωπικό του Δήμου και
β) για την σύναψη παροχής υπηρεσιών
με ιατρό εργασίας και τεχνικό
8.
ασφαλείας, προκειμένου ο Δήμος να
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις του
Ν.3850/2010 περί προστασίας της
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
κατά την εργασία.
Λήψη
απόφασης
για
έκδοση
εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής
798,00€ για την παροχή φυσικού αερίου
9. για
την
κίνηση
των
απορριμματοφόρων του Δήμου προς
την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΕ (ΔΕΠΑ)
Λήψη απόφασης για την εκποίηση
οχημάτων του Δήμου μας βάσει των
10. διατάξεων του αρ.199 του Ν3463/2006
όπως ισχύει.
11.

12.

13.

14.

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Κατασκευή
ραμπών
ΑΜΕΑ
σε
υφιστάμενα
πεζοδρόμια 2018».
Έγκριση
2ου
ΑΠΕ
του
έργου:
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΜΕ
ΤΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
2017".
Έγκριση
του
2ου
ΑΠΕ
(τακτοποιητικού)
του
έργου
«Ανακατασκευή
πλατείας
Φιλικής
Εταιρείας».
Λήψη
απόφασης
για
τον
αποχαρακτηρισμό
τάφου
τριετούς
χρήσης σε οικογενειακό.

Αρ.
Αποφ.

24

25

26

27

28

29

30

31

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

/εκποίηση κάδων απορριμμάτων του
Δήμου μας βάσει των διατάξεων του
αρ.199 του Ν3463/2006 όπως ισχύει.
Λήψη απόφασης για την καταστροφή
/εκποίηση αναρροφητικού σαρώθρου
κοινόχρηστων
χώρων
μάρκας
KARCHER του Δήμου μας βάσει των
διατάξεων του αρ.199 του Ν3463/2006
όπως ισχύει.
Λήψη απόφασης α) για την βεβαίωση
αδυναμίας ορισμού τεχνικού ασφαλείας
και ιατρού εργασίας από το υπηρετούν
προσωπικό του Δήμου και β) για την
σύναψη παροχής υπηρεσιών με ιατρό
εργασίας και τεχνικό ασφαλείας,
προκειμένου ο Δήμος να είναι συνεπής
στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις διατάξεις του Ν.3850/2010 περί
προστασίας της υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων κατά την εργασία.
Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής
επιστολής καλής πληρωμής 798,00€ για
την παροχή φυσικού αερίου για την
κίνηση των απορριμματοφόρων του
Δήμου
προς
την
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ (ΔΕΠΑ)
Λήψη απόφασης για την εκποίηση
οχημάτων του Δήμου μας βάσει των
διατάξεων του αρ.199 του Ν3463/2006
όπως ισχύει.
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Κατασκευή
ραμπών
ΑΜΕΑ
σε
υφιστάμενα
πεζοδρόμια 2018».
Έγκριση
2ου
ΑΠΕ
του
έργου:
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ 2017".
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού)
του έργου «Ανακατασκευή πλατείας
Φιλικής Εταιρείας».
Λήψη
απόφασης
για
τον
αποχαρακτηρισμό
τάφου
τριετούς
χρήσης σε οικογενειακό.

Α/Α

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση
του με αρ. πρωτ. 7589/28.3.2017
μισθωτηρίου του διαμερίσματος του
4ου ορόφου πολυκατοικίας, που
βρίσκεται στην οδό Νηρηίδων αρ. 1820, (Κληροδότημα «ΦΕΡΡΑΧ χας ΠΑΝ.
ΖΟΥΚΙΟΥ)
όσον
αφορά
την
«ανανέωση - παράταση της μίσθωσης»
για μια νέα τριετία ήτοι μέχρι την
31.3.2023, με τους ίδιους όρους της
αρχικής, έναντι μηνιαίου μισθώματος
554,96€
όπως
αυτό
θα
αναπροσαρμόζεται
και
θα
υπολογίζεται
από
την
Εθνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Λήψη απόφασης για την παράταση
μίσθωσης του διαμερίσματος του τρίτου
ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού
Ομήρου αρ. 54, που ανήκει στο
κληροδότημα
«ΠΑΥΛΟΥ
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», με μισθώτρια την
εταιρεία
με
την
επωνυμία
«ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκπρ. τον
κ.
ΝΙΚΟΛΑΟ
–
ΚΩΝ/ΝΟ
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ, (1.109,90€)
για μία
τριετία από τη λήξη της και
συγκεκριμένα μέχρι 31/3/2023.
Λήψη απόφασης για την ανατροπή των
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
δέσμευσης
πίστωσης
του
Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη όπως
αυτές καταγράφονται στους πίνακες
που ακολουθούν και για τις οποίες η
δαπάνη δεν εκτελέστηκε εν μέρει μέσα
στο οικονομικό έτος 2019.
Λήψη απόφασης για την ανατροπή
των
Αποφάσεων
Ανάληψης
Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης του
Κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου
όπως
αυτές καταγράφονται στον πίνακα που
ακολουθεί και για τις οποίες η δαπάνη
δεν εκτελέστηκε εν μέρει μέσα στο
οικονομικό έτος 2019.
Έγκριση των ΚΑ , οι οποίοι είναι
δεκτικοί για την έκδοση ενταλμάτων
προπληρωμής.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή
ποσού € 248.727,80από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Νομικό Πρόσωπο με

Αρ.
Αποφ.

32

33

34

35

36

37

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση
του με αρ. πρωτ. 7589/28.3.2017
μισθωτηρίου του διαμερίσματος του 4ου
ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται
στην
οδό Νηρηίδων αρ. 18-20,
(Κληροδότημα «ΦΕΡΡΑΧ χας ΠΑΝ.
ΖΟΥΚΙΟΥ) όσον αφορά την «ανανέωση
- παράταση της μίσθωσης» για μια νέα
τριετία ήτοι μέχρι την 31.3.2023, με τους
ίδιους όρους της αρχικής, έναντι
μηνιαίου μισθώματος
554,96€ όπως
αυτό θα αναπροσαρμόζεται και θα
υπολογίζεται
από
την
Εθνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Λήψη απόφασης για την παράταση
μίσθωσης του διαμερίσματος του τρίτου
ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού
Ομήρου αρ. 54, που ανήκει στο
κληροδότημα
«ΠΑΥΛΟΥ
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», με μισθώτρια την
εταιρεία
με
την
επωνυμία
«ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκπρ. τον
κ.
ΝΙΚΟΛΑΟ
–
ΚΩΝ/ΝΟ
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ, (1.109,90€)
για μία
τριετία από τη λήξη της και
συγκεκριμένα μέχρι 31/3/2023.
Λήψη απόφασης για την ανατροπή των
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
δέσμευσης
πίστωσης
του
Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη όπως
αυτές καταγράφονται στους πίνακες
που ακολουθούν και για τις οποίες η
δαπάνη δεν εκτελέστηκε εν μέρει μέσα
στο οικονομικό έτος 2019.
Λήψη απόφασης για την ανατροπή των
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
δέσμευσης
πίστωσης
του
Κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου
όπως
αυτές καταγράφονται στον πίνακα που
ακολουθεί και για τις οποίες η δαπάνη
δεν εκτελέστηκε εν μέρει μέσα στο
οικονομικό έτος 2019.
Έγκριση των ΚΑ , οι οποίοι είναι
δεκτικοί για την έκδοση ενταλμάτων
προπληρωμής.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή
ποσού € 248.727,80από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Νομικό Πρόσωπο με

Α/Α

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ».
Λήψη απόφασης για την αποδοχή
ποσού € 454.974,81 από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Νομικό Πρόσωπο με
την
επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
&
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ Π.
ΦΑΛΗΡΟΥ».
Λήψη απόφασης για το τηρούμενο
χρηματικό ποσό (τραπεζογραμμάτια
και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του
ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την
εξυπηρέτηση
της
συναλλακτικής
κίνησης.
Έγκριση του απολογισμού χρήσης 2019
του Κληροδοτήματος «Φερράχ Χας
Παν Ζουκίου».
Έγκριση του απολογισμού χρήσης 2019
του Κληροδοτήματος «Παύλου Γ.
Αθανασιάδη».
Λήψη
απόφασης
επί
της
αναγκαιότητας υποβολής πρότασης
χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα
«Αττική»,
Άξονας
Προτεραιότητας
12
«Τεχνική
Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο
οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Τεχνική
βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α Βαθμού
για την επικαιροποίηση τοπικών
σχεδίων
διαχείρισης
στερεών
αποβλήτων».
Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της
αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας
καθαριότητας της εργασίας «Έκτακτες
περιπτώσεις
καθαρισμού
διαμερισμάτων
σε
αντιμετώπιση
ανθυγιεινής κατάστασης»
και την
ανάγκη ανάθεσης της εργασίας σε
ιδιώτη που διαθέτει τον εξειδικευμένο
εξοπλισμό και προσωπικό.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και
την κατανομή Α΄ δόσης οικ. έτους 2020,
για
λειτουργικές
δαπάνες
των
διδακτηρίων
Α/βάθμιας
και
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου.
Ορισμός συντονιστή του Θερινού
Προγράμματος
Ημερήσιας

Αρ.
Αποφ.

38

39

40

41

42

43

44

45

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ».
Λήψη απόφασης για την αποδοχή
ποσού € 454.974,81 από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Νομικό Πρόσωπο με
την
επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
&
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ Π.
ΦΑΛΗΡΟΥ».
Λήψη απόφασης για το τηρούμενο
χρηματικό ποσό (τραπεζογραμμάτια και
κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του
ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την
εξυπηρέτηση
της
συναλλακτικής
κίνησης.
Έγκριση του απολογισμού χρήσης 2019
του Κληροδοτήματος «Φερράχ Χας Παν
Ζουκίου».
Έγκριση του απολογισμού χρήσης 2019
του Κληροδοτήματος «Παύλου Γ.
Αθανασιάδη».
Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας
υποβολής πρότασης χρηματοδότησης
στο
επιχειρησιακό
πρόγραμμα
«Αττική», Άξονας Προτεραιότητας 12
«Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής
(ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με
τίτλο «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης
ΟΤΑ Α Βαθμού για την επικαιροποίηση
τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων».
Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της
αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας
καθαριότητας της εργασίας «Έκτακτες
περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων
σε
αντιμετώπιση
ανθυγιεινής
κατάστασης» και την ανάγκη ανάθεσης
της εργασίας σε ιδιώτη που διαθέτει τον
εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και
την κατανομή Α΄ δόσης οικ. έτους 2020,
για
λειτουργικές
δαπάνες
των
διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου.
Ορισμός συντονιστή του Θερινού
Προγράμματος
Ημερήσιας

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αρ.
Αποφ.

Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών
Νηπιαγωγείων
και
Δημοτικών
σχολείων (άρθρο 75 του Ν.3463/2006)
κατά τη διάρκεια εφαρμογής του για το
τρέχον έτος.
Λήψη απόφασης περί ορισμού των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
29. ιδρύματος
παιδικής
προστασίας
«ΣΤΕΓΗ
ΘΗΛΕΩΝ
ΑΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
Λήψη απόφασης για: α) τη διαπίστωση
αδυναμίας εκτέλεσης των διοικητικών
υπηρεσιών (για το έτος 2020) που
απαιτούνται για τη συνέχιση της
λειτουργίας των ΚΔΑΠ β) τη
διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της
εργασίας από το προσωπικό του Δήμου
μας, για την κατάθεση του φακέλου
συμμετοχής του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου στην Δράση «Εναρμόνιση
30.
Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» περίοδος 2020-2021 (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)
(ΚΔΑΠ) και την ολοκλήρωση των
διαδικασιών
μέχρι
την
επιλογή
ωφελουμένων
και γ) την έγκριση
σύναψης
σύμβασης
παροχής
υπηρεσιών με ιδιώτη / νομικό
πρόσωπο δυνάμενο να εκτελέσει την εν
λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν.
4412/2016.

46
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών
Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων
(άρθρο 75 του Ν.3463/2006) κατά τη
διάρκεια εφαρμογής του για το τρέχον
έτος.
Λήψη απόφασης περί ορισμού των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ιδρύματος
παιδικής
προστασίας
«ΣΤΕΓΗ
ΘΗΛΕΩΝ
ΑΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
Λήψη απόφασης για: α) τη διαπίστωση
αδυναμίας εκτέλεσης των διοικητικών
υπηρεσιών (για το έτος 2020) που
απαιτούνται για τη συνέχιση της
λειτουργίας
των
ΚΔΑΠ
β)
τη
διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της
εργασίας από το προσωπικό του Δήμου
μας, για την κατάθεση του φακέλου
συμμετοχής του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου στην Δράση «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» περίοδος 2020-2021 (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)
(ΚΔΑΠ) και την ολοκλήρωση των
διαδικασιών
μέχρι
την
επιλογή
ωφελουμένων
και γ) την έγκριση
σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών
με ιδιώτη / νομικό πρόσωπο δυνάμενο
να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία,
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ

