
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Π. Φάληρο,  17.09.2021  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ.Πρωτ. :  23573 
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.55732/13.09.2021 και την εγκύκλιο με αρ. 60/13.09.2021 ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του N. 4555/2018 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση  έτους 
2021 που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία & με τηλεδιάσκεψη, στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, 
ημέρα Πέμπτη 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 : Λήψη απόφασης για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» 
 
2ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» 
 
3ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου» όπως καθορίστηκε με την υπ’αρ. 
ΚΥΑ 42188/2018 Υπ. Εσωτερικών – Οικονομικών  (ΦΕΚ 470/ΥΟΔΔ/20.08.2018). 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
4ο θέμα :  Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021» προϋπολογισμού 
1.000.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης  με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με την με αρ. 81/2021 
μελέτη της Τ.Υ. 
 
5ο θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού 
Ελευθερίου Βενιζέλου 170 (μετά την με αρ. πρωτ. 21931/30.08.2021 αίτηση του 
ενδιαφερόμενου). 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 



6ο θέμα :  Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός/μίας εκπροσώπου του Δήμου Παλ. Φαλήρου 
ως ΠΡΟΕΔΡΟΥ του «Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης «ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» καθώς και ενός/μίας αναπληρωτή/τριας του/της, για το έτος 2021. 
 
7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την επιβολή ειδικού τέλους 0,20€ ανά τ.μ. ηλεκτροδοτούμενης 
επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του Ν. 1828/1989 όπως συμπληρώθηκε  & 
ισχύει  (σχολικά κτίρια). 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

8ο θέμα : Έγκριση  απολογισμού του κληροδοτήματος  «Π. Αθανασιάδη», οικονομικού έτους 
2020. 
 
9ο θέμα : Έγκριση  απολογισμού του κληροδοτήματος  «Φερράχ Χας Παν. Ζουκίου» , 
οικονομικού έτους 2020. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

10ο θέμα : Λήψη απόφασης για την κατανομή Γ΄ δόσης οικ. έτους 2021 προς κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των διδακτηρίων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου. 
 
11ο θέμα : Έγκριση κατανομής ποσού € 30.274,82  εκ του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(ΦΗΧ) οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και συντήρησης των 
διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 
12ο θέμα : Λήψη απόφασης για την χρήση αιθουσών του 3ου Νηπιακού τμήματος του ΝΠΔΔ 
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» προς 
κατανομή προνηπίων εγγεγραμμένων στο 7ο Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου κατά το σχολικό 
έτος 2021-2022. 
 
 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου 
και με τηλεδιάσκεψη. 
Επισημαίνουμε τα εξής (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13.09.2021): 
Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου 
σημείου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, και νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση 
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση 
μάσκας και αντισηπτικού]. 
Όσοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους επιθυμούν να παρευρεθούν στην Συνεδρίαση με φυσική παρουσία 
παρακαλούνται να προσκομίσουν το ανάλογο πιστοποιητικό προκειμένου να το επιδείξουν.  
 

 

 
        


