
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Π. Φάληρο,  29.10.2021  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ.Πρωτ. :  27106 
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.66436/24.10.2021 και την με αρ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25.10.2021 εγκ. 65 ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/2018 
όπως ισχύει, σας καλούμε στην 15η Τακτική Συνεδρίαση  έτους 2021 που θα διεξαχθεί με φυσική 

παρουσία & με τηλεδιάσκεψη, στις 3 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, 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 7ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021. 

2ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την 

υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας  Δόμησης, με το Δήμο Ελληνικού-

Αργυρούπολης.  

3ο θέμα : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 96/2021 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην 

έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου». 
 

 
       
 
 

 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.  



 
 


