
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Π. Φάληρο, 30.07.2021  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ.Πρωτ. :  19805 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ      
             

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των 
Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/24.07.2021, τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/2018 όπως ισχύει, σας 
καλούμε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση  έτους 2021 που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 

04 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν 
αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα: 

 
Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  

 
1ο θέμα : Έγκριση 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Π. Φαλήρου, 
οικ. έτους 2021. 
 
2ο θέμα : Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 103/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. 
Φαλήρου» 
 
3ο θέμα : Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 
 
4ο θέμα : Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το β’ 
τρίμηνο έτους 2021. 

 
5ο θέμα : Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
 
6ο θέμα : Λήψη απόφασης  για την έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης  (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2021.  
 
7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της αποτίμησης και καταβολής των Μ.Α.Π. (μέσων 
ατομικής προστασίας) σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου έτους 2019. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

8ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021» προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 

€ συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με την με αρ. 32/2021 μελέτη της Τ.Υ. 



9ο θέμα :  Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 

& ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ  2021» προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και 

αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με  την με αρ. 31/2021 μελέτη της Τ.Υ. 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 

10ο θέμα : Λήψη απόφασης για την ετήσια  παράταση της μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, με 
μισθώτρια την εταιρεία “SMART POSTER A.E.”, για την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά 
πλαίσια, στις στάσεις αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών. 
 
11ο θέμα : Απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, επιφάνειας 
88,12τ.μ., μαζί με την αποθήκη ισογείου 4,94 τ.μ., ιδιοκτησίας του Δήμου Π. Φαλήρου επί της οδού 
Πραξιτέλους αρ. 5. 

 
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
12ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικονομικού έτους 2021. 
 
13ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου»  οικονομικού έτους 2021. 

 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

14ο θέμα : Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Συμπλήρωση 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διευθέτησης Ρέματος Πικροδάφνης- σύμφωνα με την απόφαση 
2313/2020 του Σ.τ.Ε.», σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 του Παραρτήματος Α του ΦΕΚ 
45/Β΄/2014 (άρθρο 5, παρ. 5, περιπτ. γ). 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

15ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση κατανομής ποσού 33.551,37€ εκ του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και 
συντήρησης των διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. 
 
16ο θέμα : Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Δήμου μας σε συνεργασία  
με το Δήμο Νέας Σμύρνης με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ». 

 
     
                       


