
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ` Π. Φάληρο, 12/03/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     Αρ.Πρωτ. :   7653 
 
 

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 5η Τακτική Συνεδρίαση  έτους 
2021 που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 17 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, 
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: Έγκριση  1ης τροποποίησης  του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Π. Φαλήρου 
έτους 2021. 
 
2ο Θέμα: Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 
2021. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης για το 

αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΖΧΥ 5117, επί της οδού ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36. 

 

4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης για το 

αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΖΚΚ 2833, επί της οδού ΑTΛANTOΣ 25. 

 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 

5ο Θέμα: Έγκριση του απολογισμού χρήσης 2020 του Κληροδοτήματος «Δασκαλοπούλου». 

 

6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόωρη και αζημίως λύση της  μίσθωσης του ακινήτου, 

που μισθώνει ο Δήμος, επί της οδού Τρίτωνος αρ. 118, από το Χριστιανικό Ίδρυμα Νεότητας 

«ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ» για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, λόγω ακαταλληλότητας του 

κτιρίου και αναγκαιότητα νέας μίσθωσης. 

 

 

 



ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση  των Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί για την 

έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής. 

 

8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων της κρατικής επιχορήγησης για τη 

λειτουργία των δυο (2)  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

 

9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων 

ΜΠΔΣ  2022-2025. 

 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

10ο Θέμα: Λήψη Απόφασης για τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον 

αναπληρωτή του, ως μέλους των επιτροπών των διατάξεων του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 

Γενικού Κανονισμού Λιμένων (B΄444/1999). 

 

11ο Θέμα: Λήψη Απόφασης για τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον 

αναπληρωτή του, ως μέλους των επιτροπών των διατάξεων του Π.Δ. 71/2020 (A’166) όπως 

ισχύει». 

 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή και ένταξη του Δήμου Π. Φαλήρου στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αίτηση πιστοποίησης, 

αποδοχή κριτηρίων, όρων και προϋποθέσεων για την φάση VII(2019-2024) ,ως πόλη –μέλος με 

ετήσια συμμετοχή στον Π.Ο.Υ. 6.000USD ετησίως και ορισμός πολιτικού υπευθύνου, συντονιστή 

και συντονιστικής επιτροπής. 

 

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση κατανομής ποσού €41.568,51 (11/2020-02/2021) 
εκ του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) οικονομικού έτους 2020-2021 για την κάλυψη 
αναγκών λειτουργίας και συντήρησης των διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 

 
 
       
 
                              


