
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Π. Φάληρο,  22.10.2021  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ.Πρωτ. :  26614 
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. 
61910/07.10.2021 και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/οικ.19888/19.10.2021 εγκ. 64 ΥΠ.ΕΣ., τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/2018 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 14η Τακτική 
Συνεδρίαση  έτους 2021 που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία & με τηλεδιάσκεψη, στις 27 
Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν 
αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα: 
 

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων: 
 

12.03.2021, 17.03.2021, 23.04.2021, 17.05.2021 &  24.06.2021 

 
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 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Π. Φαλήρου, 

οικ. έτους 2021. 

2ο θέμα : Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 

3ο θέμα : Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο έτους 

2021. 
4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση Σ.Ο.Α.Π. στους Δήμους Παλιού Φαλήρου, 
Καλλιθέας, Αλίμου στο πλαίσιο αναθεώρησης της Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ, που θα υποβληθεί 
στο ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 2021-2027». 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
5ο θέμα :  Λήψη απόφασης περί «Σύμφωνης γνώμης επί της αρχιτεκτονικής μελέτης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
“ΦΛΟΙΣΒΟΣ” KAI ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΦΛΟΙΣΒΟΣ”». 
 
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ / 2014 ". 
 



7ο θέμα :  Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ»» προϋπολογισμού 
210.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης  με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 
8ο θέμα :  Λήψη απόφασης για μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 
για το  έτος  2022. 
 
9ο θέμα :  Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση επιβολής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο και β) τον καθορισμό συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων. 
 
10ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης μέρος του ισογείου, του κτιρίου 
Πολιτιστικό Κέντρο «ΦΛΟΙΣΒΟΣ», του Δήμου  Π. Φαλήρου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου 
Ποσειδώνος, προς το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία  «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΠΕΤΑΝΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως έδρα του. 
 
11ο θέμα :  Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία και 
βρέθηκαν εντός των ιδιοκτησιών Δημητρίου Λυμπερόπουλου, επί της οδού Αχιλλέως 99. 
 
12ο θέμα :  Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση των διαμερισμάτων, που βρίσκονται στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της 
οδού Αχιλλέως αρ. 99 και συγκεκριμένα: α) του Δ2 διαμερίσματος επιφάνειας 50 τ.μ. και β) του 
Δ3 διαμερίσματος επιφανείας 108τ.μ., μαζί τη με αρ. 9 θέση στάθμευσης. 
 
13ο θέμα :  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» του 
Δήμου Π. Φαλήρου, που βρίσκεται επί της Λ. Ποσειδώνος, σε κλιμάκιο υπαλλήλων της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για τις εργασίες της απογραφής  κτιρίων και πληθυσμού έτους 
2021. 
 
14ο θέμα :  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού γηπέδου 
ποδοσφαίρου «Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», για την αγωνιστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021-Ιουνίου 
2022, σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
15ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου οικονομικού έτους 2021. 
 
16ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικονομικού έτους 2021. 
 
17ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου»  οικονομικού έτους 2021. 
 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 



18ο θέμα :  Λήψη απόφασης για την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης. 
 
19ο θέμα :  Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός αιρετού εκπροσώπου, καθώς και ενός 
υπαλλήλου του Τμήματος Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών με τους αναπληρωτές τους, ως εκπροσώπους του Δήμου μας στα σχολικά συμβούλια 
των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής μας 
αρμοδιότητας. 
 
20ο θέμα :  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Ελέγχου Θέσεων Στάθμευσης 
σε Άτομα με κινητικά προβλήματα». 
 
21ο θέμα :  Λήψη απόφασης για την παράταση της Φάσης VII, που αφορά τη συμμετοχή και 
ένταξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Υγείας. 
 
 
 
 
 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  
 
 


