
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο,  17/04/2020 
      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  

5η Τακτική Συνεδρίαση 14 Απριλίου 2020 

Ημέρα  Μεγάλη Τρίτη  &  Ώρα  12:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης  6711  / 10.04.2020 
         

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  
 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

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. 

76 

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. 

2.  

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». 
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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». 

3.  

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.  
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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.  

 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 


