
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ` Π. Φάληρο, 19/02/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     Αρ.Πρωτ. :   5289 
 

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», τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του N. 4555/2018 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση  έτους 
2021 που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 25 Φεβρουαρίου 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 την έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2019. 
 
2ο Θέμα: Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2019. 
 
3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2020. 
 
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό της κας Λίτινα Αικ. ως τακτικού εκπροσώπου 
στην Γ.Σ. της ΠΕΔΑ , μετά τη με αρ.πρωτ.8260/2020 παραίτηση του κ. Μερκουράκη Κων/νου. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 
5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αναλογική μείωση 30% του μισθώματος μηνός 
Οκτωβρίου 2020, στην εταιρεία Λ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ. 
 
6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για α) την επιλογή των αριστούχων μαθητών και μαθητριών 
(Γυμνασίων - Λυκείων) για το σχολικό έτος 2019-2020 και β) τον καθορισμό  του χρηματικού 
βραβείου που θα απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ  (κατάστημα 
Σταδίου αρ. 33, ΑΘΗΝΑ)» στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) ανά βραβευθέντα/θείσα.  
 
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την σύναψη απευθείας μίσθωσης του διαμερίσματος επί της 
οδού Αγ. Βαρβάρας αρ. 27 (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Ειρήνης  Δασκαλοπούλου) με 
την κα Άννα Μήλα, ήδη μισθώτρια του ακινήτου. 
 
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την απαλλαγή κατά 50% από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 
καθαριότητας και φωτισμού. 
 



9ο Θέμα: Παραχώρηση χρήσης μέρους ισογείου του Πολιτιστικού Κέντρου 
«Διπλαράκου» (Ήβης Αθανασιάδου 32 & Τρίτωνος) προς τον ερασιτεχνικό σύλλογο αλιείας 
«ΤΡΙΤΩΝ ΦΙΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ» (TRITON FISHING CLUB).  
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
10ο Θέμα: Λήψη απόφασης, για την παραχώρηση χώρου 1 θέσης στάθμευσης, για το 
αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΥΤΤ 8224, επί της οδού ΑΛΚΥΟΝΗΣ 78. 
 
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της με αρ. 119/2019 απόφασης Δ.Σ. 
που αφορά στην έγκριση της παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού ΑΙΟΛΟΥ 
29, ως προς τον νέο αρ. κυκλοφορίας ΒΚΖ  3904 του οχήματος.  
 
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης για το με 
αρ. κυκλ. ΥΡΖ 5022 αυτοκίνητο, επί της οδού ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27Α. 
 
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατάργηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το με αρ. 
κυκλ. ΙΒΟ 9289 αυτοκίνητο, επί της οδού ΑΧΑΙΩΝ 27. 
 
14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου μίας (1) στάθμευσης, για το  με 
αρ. κυκλ. ZXO 2374 αυτοκίνητο, επί της οδού ΚΑΝΑΡΗ 22. 
 
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατάργηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το με αρ. 
κυκλ. ΥΜΝ 2960 αυτοκίνητο, επί της οδού ΝΗΡΗΪΔΩΝ 67. 
 
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του σωματείου ΑΛΜΑ επί 
της οδού Αφροδίτης 67 και την έγκριση ή μη παραχώρησης  χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης 
πλησίον της εισόδου της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), του συλλόγου ΑΛΜΑ επί 
της οδού ΠΡΩΤΕΩΣ 47. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό Εισηγητών Εκκαθάρισης Δαπάνης Έργων ΠΔΕ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) ως χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος e-
pde για τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών πληρωμών έργων ΠΔΕ της Περιφέρειας Αττικής. 
 
18ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό Εισηγητών Εκκαθάρισης Δαπάνης Έργων ΠΔΕ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) ως χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος e-
pde για τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών πληρωμών έργων ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

19ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατανομή A΄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 01.01.2021 έως και 31.03.2021.  



 
                                                                                                                             
 


