
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο,  18/05/2020 
      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  

6η Τακτική Συνεδρίαση 13 Μαΐου 2020 

Ημέρα  Τετάρτη &  Ώρα  17:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης  7816  / 08.05.2020 
         

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.  
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 79 

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

2.  
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το α’  τρίμηνο 
έτους 2020. 

80 

Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το α’  τρίμηνο 
έτους 2020. 

3.  

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Π. Φαλήρου» για την εκτέλεση του 
έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση 
υποδομών στις οποίες παρέχονται 
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου» 
(Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020),ως 
προς τον υπόλογο διαχειριστή και 
οριστικοποίηση στοιχείων διαδικασίας 
κατόπιν προέγκρισης από την 
διαχειριστική αρχή για το εν θέματι 
έργο (σχετικές οι με αρ. 311/2018 και 
379/2019 Α.Δ.Σ.). 
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Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Π. Φαλήρου» για την εκτέλεση του 
έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση 
υποδομών στις οποίες παρέχονται 
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου» 
(Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020),ως 
προς τον υπόλογο διαχειριστή και 
οριστικοποίηση στοιχείων διαδικασίας 
κατόπιν προέγκρισης από την 
διαχειριστική αρχή για το εν θέματι 
έργο (σχετικές οι με αρ. 311/2018 και 
379/2019 Α.Δ.Σ.). 

4.  

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 
μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. του ΠΟΑΚΕ και 
του Δήμου Π. Φαλήρου  για την 
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
σύνδεσης των  εγκαταστάσεων του ΔΑΚ 
με το αποχετευτικό δίκτυο».      

82 

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του 
άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ 
του Ν.Π.Δ.Δ. του ΠΟΑΚΕ και του 
Δήμου Π. Φαλήρου  για την εκτέλεση 
του έργου «Κατασκευή σύνδεσης των  
εγκαταστάσεων του ΔΑΚ με το 
αποχετευτικό δίκτυο».      

5.  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» 
προϋπολογισμού 200.000,00 € 
συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης  με 
ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

83 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» 
προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπ/νου 
Φ.Π.Α & αναθεώρησης  με ανοικτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

6.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της 84 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

σχετικής οδικής σήμανσης για την 
απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην 
της χρηματαποστολής, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, έμπροσθεν 
του υποκαταστήματος OPTIMA BANK 
επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4. 

σχετικής οδικής σήμανσης για την 
απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην 
της χρηματαποστολής, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, έμπροσθεν 
του υποκαταστήματος OPTIMA BANK 
επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4. 

7.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας ΥΜΜ 9369 επί της 
οδού ΑΙΑΝΤΟΣ 5, μετά την με αρ. 
πρωτ. 2336/31-1-2020 αίτηση της Ν.Α. 

85 

Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης 
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλοφορίας ΥΜΜ 9369 επί της οδού 
ΑΙΑΝΤΟΣ 5, μετά την με αρ. πρωτ. 
2336/31-1-2020 αίτηση της Ν.Α. 

8.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας ΙΕΜ 9750 επί της οδού  
ΘΗΣΕΩΣ 12, μετά την με αρ. πρωτ.  
847/15-1-2020 αίτηση του Π.Ι. 

86 

Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης 
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλοφορίας ΙΕΜ 9750 επί της οδού  
ΘΗΣΕΩΣ 12, μετά την με αρ. πρωτ.  
847/15-1-2020 αίτηση του Π.Ι. 

9.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας ΙΜΗ 9856 επί της 
οδού  ΚΑΛΥΨΟΥΣ 24, μετά την με αρ. 
πρωτ. 258/26-9-2019 αίτηση της Α.Μ. 

87 

Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης 
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλοφορίας ΙΜΗ 9856 επί της οδού  
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 24, μετά την με αρ. πρωτ. 
258/26-9-2019 αίτηση της Α.Μ. 

10.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας ΖΖΟ 6820 επί της 
οδού ΚΡΟΝΟΥ 34, μετά την με αρ. 
πρωτ. 1944/28-1-2020 αίτηση του Α.Μ. 

88 

Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης 
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλοφορίας ΖΖΟ 6820 επί της οδού 
ΚΡΟΝΟΥ 34, μετά την με αρ. πρωτ. 
1944/28-1-2020 αίτηση του Α.Μ. 

11.  

Έγκριση της δέσμευσης μίας (1) θέσης 
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, με 
την τοποθέτηση σχετικής οδικής 
σήμανσης και τη σχετική διαγράμμιση, 
για την απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην 
αναπηρικών, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, επί της οδού ΑΓΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στην πλευρά της 
πλατείας ΦΛΟΙΣΒΟΥ, έναντι των αρ. 2 
έως 4, μετά το, με αρ. πρωτ. 256/7-1-
2020. 
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Έγκριση της δέσμευσης μίας (1) θέσης 
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, με 
την τοποθέτηση σχετικής οδικής 
σήμανσης και τη σχετική διαγράμμιση, 
για την απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην 
αναπηρικών, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, επί της οδού ΑΓΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στην πλευρά της 
πλατείας ΦΛΟΙΣΒΟΥ, έναντι των αρ. 2 
έως 4, μετά το, με αρ. πρωτ. 256/7-1-
2020. 

12.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης έμπροσθεν 
φυσιοθεραπευτηρίου, επί της οδού 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 1, μετά την με αρ. 
πρωτ. 1411/22-1-2020, αίτηση του 
ενδιαφερόμενου φυσιοθεραπευτή. 

 

 
 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

13.  

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: " 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ". 

90 

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: " 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ". 

14.  Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 91 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

& οριστικής παραλαβής του έργου: 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ". 

& οριστικής παραλαβής του έργου: 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ". 

15.  

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: " 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ".   

92 

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: " 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ".   

16.  

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: " 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ 
ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ". 
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Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: " 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ 
ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ". 

17.  

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: 
"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΧΩΡΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΣΚΕΠΗΣ". 
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Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: 
"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΧΩΡΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΣΚΕΠΗΣ". 

18.  

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: 
"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΕΔΕΜ(ΕΝΑΝΤΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ)".   
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Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: 
"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΕΔΕΜ(ΕΝΑΝΤΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ)".   

19.  

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: 
"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ". 

96 

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
& οριστικής παραλαβής του έργου: 
"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ". 

20.  

Λήψη απόφασης για την  έγκριση του 
1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου «Συντήρηση και επισκευή 
σχολικών κτιρίων». 
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Λήψη απόφασης για την  έγκριση του 
1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου «Συντήρηση και επισκευή 
σχολικών κτιρίων». 

21.  

Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 
7271/28-4-2020 αίτησης της εταιρείας 
ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ αναδόχου του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ 
ΦΛΟΙΣΒΟΥ» περί υποκατάστασης 
αναδόχου του εν λόγω έργου και της με 
αρ. πρωτ. 7273/28-4-2020 αίτησης του 
εργολάβου  Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
περί συναίνεσης ως προς την 
υποκατάσταση. 
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Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 
7271/28-4-2020 αίτησης της εταιρείας 
ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ αναδόχου του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ 
ΦΛΟΙΣΒΟΥ» περί υποκατάστασης 
αναδόχου του εν λόγω έργου και της με 
αρ. πρωτ. 7273/28-4-2020 αίτησης του 
εργολάβου  Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
περί συναίνεσης ως προς την 
υποκατάσταση. 

22.  

Λήψη απόφασης για την μίσθωση 
χώρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
ως αποθήκη  ειδών ηλεκτροφωτισμού 
και υλικών της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας του Δήμου Π. Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για την μίσθωση 
χώρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
ως αποθήκη  ειδών ηλεκτροφωτισμού 
και υλικών της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας του Δήμου Π. Φαλήρου. 

23.  Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα 100 Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση των 
Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου μας και 
την παραμονή στο ακίνητο επί της 
οδού Αγίου Αλεξάνδρου αρ.77, μέχρι 
τη σύναψη νέας μίσθωσης. 

μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση των 
Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου μας και 
την παραμονή στο ακίνητο επί της οδού 
Αγίου Αλεξάνδρου αρ.77, μέχρι τη 
σύναψη νέας μίσθωσης. 

24.  

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα 
μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 
Κέντρου Πρόληψης Άνοιας και 
Ψυχικής Υγείας και την παραμονή 
μίσθωσης στο ακίνητο επί της οδού 
'Ηβης-Αθανασιάδου αρ.112 και 
Καλυψούς , μέχρι τη σύναψη νέας 
μίσθωσης. 
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Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα 
μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 
Κέντρου Πρόληψης Άνοιας και Ψυχικής 
Υγείας και την παραμονή μίσθωσης στο 
ακίνητο επί της οδού 'Ηβης-
Αθανασιάδου αρ.112 και Καλυψούς , 
μέχρι τη σύναψη νέας μίσθωσης. 

25.  

Λήψη απόφασης για την παράταση της 
μίσθωσης του ισόγειου ακινήτου επί της 
οδού Γλαύκου αρ.18 (Αμφιθέα), στο 
οποίο στεγάζεται το B' Βρεφικό Τμήμα 
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 
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Λήψη απόφασης για την παράταση της 
μίσθωσης του ισόγειου ακινήτου επί της 
οδού Γλαύκου αρ.18 (Αμφιθέα), στο 
οποίο στεγάζεται το B' Βρεφικό Τμήμα 
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 

26.  

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα 
μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 
«Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η)» στην περιοχή 
της Αγίας Βαρβάρας στον Δήμο μας. 
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Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα 
μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 
«Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η)» στην περιοχή 
της Αγίας Βαρβάρας στον Δήμο μας. 

27.  
Επιβολή εφάπαξ ποσού ύψους 2.000,00 
€ για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
στην Ε.Τ.Α.Δ.  Α.Ε.  έτους 2020. 
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Επιβολή εφάπαξ ποσού ύψους 2.000,00 € 
για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
στην Ε.Τ.Α.Δ.  Α.Ε.  έτους 2020. 

28.  
Παροχή γνώμης  Δημοτικού 
Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών 
ακινήτων. 
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Παροχή γνώμης  Δημοτικού 
Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών 
ακινήτων. 

29.  

Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός 
Δημοτικού Συμβούλου με τον 
αναπληρωτή του ως μελών της  
Επιτροπής Διενέργειας  Κληρώσεων 
των Εμποροπανηγύρεων και 
Χριστουγεννιάτικων αγορών έτους 
2020. 
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Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός 
Δημοτικού Συμβούλου με τον 
αναπληρωτή του ως μελών της  
Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων των 
Εμποροπανηγύρεων και 
Χριστουγεννιάτικων αγορών έτους 2020. 

30.  
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών έτους 2020 . 
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Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της 
Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών έτους 2020 . 

31.  

Λήψη απόφασης για την απευθείας 
εκμίσθωση του μικρού ανοικτού 
θεάτρου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, 
για χρονικό διάστημα τριών μηνών 
(Ιούνιος-Αύγουστος), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2(γ) του άρθρου 192 
Ν.3463/2006, στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
& ΣΠΟΥΔΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ & ΤΟΥ 
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & 
ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου 
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Λήψη απόφασης για την απευθείας 
εκμίσθωση του μικρού ανοικτού 
θεάτρου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, 
για χρονικό διάστημα τριών μηνών 
(Ιούνιος-Αύγουστος), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2(γ) του άρθρου 192 
Ν.3463/2006, στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
& ΣΠΟΥΔΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ & ΤΟΥ 
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & 
ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

σκιών. σκιών. 

32.  
Λήψη απόφασης για την έγκριση 
πίστωσης Κ.Α. του κληροδοτήματος 
«Φερράχ Ζουκίου», (Νηρηίδων 18-20). 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
πίστωσης Κ.Α. του κληροδοτήματος 
«Φερράχ Ζουκίου», (Νηρηίδων 18-20). 

33.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
πίστωσης Κ.Α. του κληροδοτήματος 
«Παύλου Αθανασιάδη» (ακίνητο 
Σταδίου & Ομήρου). 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
πίστωσης Κ.Α. του κληροδοτήματος 
«Παύλου Αθανασιάδη» (ακίνητο Σταδίου 
& Ομήρου). 

34.  

Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης 
οικονομικού έτους 2020 του 
κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου», 
(Νηρηίδων 18-20). 
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Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης 
οικονομικού έτους 2020 του 
κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου», 
(Νηρηίδων 18-20). 

35.  

Aποδοχή και κατανομή β’ δόσης οικ. 
έτους 2020 για λειτουργικές δαπάνες 
των διδακτηρίων Α/βάθμιας και 
β/θμίας εκπαίδευσης. 
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Aποδοχή και κατανομή β’ δόσης οικ. 
έτους 2020 για λειτουργικές δαπάνες των 
διδακτηρίων Α/βάθμιας και β/θμίας 
εκπαίδευσης. 

36.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
επιπλέον δύο (2) ατόμων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου κατόπιν τροποποίησης της 
Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου» με κωδικό ΟΠΣ 
5002349 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020». 
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Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
επιπλέον δύο (2) ατόμων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου κατόπιν τροποποίησης της 
Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου» με κωδικό ΟΠΣ 
5002349 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020». 

37.  

Λήψη απόφασης για την παράταση του 
χρόνου παραχώρησης άνευ 
ανταλλάγματος 2 αυτοκινήτων (μάρκας 
Toyota) από την Κ.Ε.Δ.Ε. , τα οποία 
χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά και 
μόνο για την κάλυψη αναγκών των 
κοινωνικών υπηρεσιών, για το 
πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», 
έως την 24η Μάιου 2020. 

114 

Λήψη απόφασης για την παράταση του 
χρόνου παραχώρησης άνευ 
ανταλλάγματος 2 αυτοκινήτων (μάρκας 
Toyota) από την Κ.Ε.Δ.Ε. , τα οποία 
χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά και 
μόνο για την κάλυψη αναγκών των 
κοινωνικών υπηρεσιών, για το 
πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», 
έως την 24η Μάιου 2020. 

38.  

Παράταση μίσθωσης περιπτέρου που 
βρίσκεται επί της οδού Αιόλου έναντι 
80 με μισθώτρια την εταιρεία 
''Πλατανιάς Θ. -Ζαχαράκης Π.ΟΕ'', με 
νόμιμο εκπρόσωπο τον Πλατανιά 
Θεόδωρο. 
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Παράταση μίσθωσης περιπτέρου που 
βρίσκεται επί της οδού Αιόλου έναντι 80 
με μισθώτρια την εταιρεία ''Πλατανιάς 
Θ. -Ζαχαράκης Π.ΟΕ'', με νόμιμο 
εκπρόσωπο τον Πλατανιά Θεόδωρο. 

 
39. 

έκτ. 
 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
δαπάνης υλοποίησης του έργου 
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
για την αξιοποίηση και απορρόφηση 
εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
δαπάνης υλοποίησης του έργου 
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
για την αξιοποίηση και απορρόφηση 
εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων. 

 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 


