
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Π. Φάληρο,   25.11.2021  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ.Πρωτ. :  29565 
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.72486/20.11.2021 και την με αρ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021 εγκ. 67 ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/2018 
όπως ισχύει, σας καλούμε στην 18η Τακτική Συνεδρίαση  έτους 2021 που θα διεξαχθεί με φυσική 

παρουσία & με τηλεδιάσκεψη, στις 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, 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 την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & 

Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου». 

2ο θέμα : Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου και 

Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου». 

3ο θέμα : Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου και 

Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου». 

 
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021. 

5ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ. 

6ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών. 

7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση παραδοτέων της παροχής υπηρεσιών: «Εκπόνηση Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Π. Φαλήρου». 

 

 

 



 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

8ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση και σύνταξη πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της 

Ανδριανής Αλεξίου, μισθώτριας του Δημοτικού Ανθοπωλείου, που βρίσκεται έμπροσθεν του 

Κοιμητηρίου Π. Φαλήρου. 

 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

9ο θέμα : Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» 

(διαμέρισμα οδού Ομήρου αρ. 54 και γραφείο/κατάστημα οδού Σταδίου αρ.33, Αθήνα). 

10ο θέμα : Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ χήρας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» 

(διαμέρισμα οδού Νηρηίδων αρ.18-20, Π. Φάληρο). 

11ο θέμα : Έγκριση σύναψης δανείου, ποσού 1.700.000€ με την τράπεζα Eurobank, για την αγορά 

ακινήτου επί της οδού Αφροδίτης 130 (για την ανέγερση σχολικού κτιρίου). 

 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

12ο θέμα : Λήψη απόφασης για την κατανομή Δ΄ δόσης οικ. έτους 2021, για λειτουργικές δαπάνες των 

διδακτηρίων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου   Παλαιού Φαλήρου, καθώς και την 

αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως και 31/12/2021. 

13ο θέμα :      Έγκριση κατανομής ποσού € 19.532,90 εκ του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 

(ΦΗΧ) οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και συντήρησης των διδακτηρίων 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

14ο θέμα : Λήψη απόφασης περί μεταβολής σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 

σχολικό έτος 2022-2023 κατόπιν πρότασης της Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. 

************************************************************************************************* 

15ο θέμα : Λήψη απόφασης για την πρόταση χωροθέτησης διαφημιστικών πινακίδων εντός των 

διοικητικών ορίων Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

16ο θέμα : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ 

«Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου». 

 

 
       



 
 
 
 
 
 

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου και με τηλεδιάσκεψη. 
Επισημαίνουμε τα εξής βάση της ΚΥΑ: 
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.  
 
 


