ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Παλαιό Φάληρο, 20/05/2021
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8η Τακτική Συνεδρίαση 17 Μαΐου 2021
Ημέρα Δευτέρα & Ώρα 19:00
Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 12222/ 13.04.2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη
απόφασης
για
την
υπογραφή
«Πλαισίου
Συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου
Π. Φαλήρου και του «Special
Olympics Hellas», με στόχο την
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης
των ατόμων με νοητική αναπηρία,
την υποστήριξη των οικογενειών
τους και την ευαισθητοποίηση της
εκπαιδευτικής
κοινότητας
σε
θέματα που τους αφορούν.
Έγκριση
2ης
τροποποίησης
τεχνικού προγράμματος Δήμου Π.
Φαλήρου οικ. έτους 2021.
Έγκριση
3ης
μερικής
αναμόρφωσης του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου, οικ. έτους 2021.
Έγκριση του προϋπολογισμού του
κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου,
οικονομικού έτους 2021.
Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση
αδυναμίας καθαρισμού από την
υπηρεσία των υπαίθριων χημικών
τουαλετών του Δήμου λόγω
έλλειψης κατάλληλου μηχ/κου
εξοπλισμού.
Λήψη
απόφασης
για
τη
παραχώρηση
χρήσης
χώρου
ακινήτου
του
Δήμου,
που
βρίσκεται επί της συμβολής των
οδών Ήβης Αθανασιάδου 32 &
Τρίτωνος (Κτήριο Διπλαράκου),
προς
το
μη
κερδοσκοπικό
Σωματείο
με την επωνυμία
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙ», προκειμένου να

Αρ.
Αποφ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Λήψη απόφασης για την υπογραφή
«Πλαισίου Συνεργασίας» μεταξύ του
Δήμου Π. Φαλήρου και του «Special
Olympics Hellas», με στόχο την
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των
ατόμων με νοητική αναπηρία, την
υποστήριξη των οικογενειών τους και
την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής
κοινότητας σε θέματα που τους
αφορούν.
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού
προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ.
έτους 2021.
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους
2021.
Έγκριση του προϋπολογισμού του
κληροδοτήματος
Δασκαλοπούλου,
οικονομικού έτους 2021.
Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση
αδυναμίας καθαρισμού από την
υπηρεσία των υπαίθριων χημικών
τουαλετών του Δήμου λόγω έλλειψης
κατάλληλου μηχ/κου εξοπλισμού.
Λήψη απόφασης για τη παραχώρηση
χρήσης χώρου ακινήτου του Δήμου, που
βρίσκεται επί της συμβολής των οδών
Ήβης Αθανασιάδου 32 & Τρίτωνος
(Κτήριο Διπλαράκου), προς το μη
κερδοσκοπικό
Σωματείο
με
την
επωνυμία
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙ»,
προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως
έδρα του συλλόγου.

Α/Α

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

το χρησιμοποιεί ως έδρα του
συλλόγου.
Λήψη
απόφασης
για
την
απευθείας
αγορά
οικοπέδου
εκτάσεως
1.278,94
τ.μ.,
που
βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο, επί
της οδού Αφροδίτης 130 στο Ο.Τ.
145, ιδιοκτησίας Βασιλικής Παρρά,
για την ανέγερση σχολικού
κτιρίου.
Λήψη απόφασης για το άνοιγμα
λογαριασμού ειδικού σκοπού,
προκειμένου να κατατεθεί το ποσό
της παγίας προκαταβολής.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
της εγκατάστασης σε επιλεγμένες
θέσεις του αστικού ιστού τριάντα
(30) κόκκινων κάδων για τη
διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών
ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο
της
πρόληψης
δημιουργίας
αποβλήτων στο Δήμο Παλαιού
Φαλήρου.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
σύναψης συνεργασίας με την
εταιρεία RECYCOM για τη
διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών
ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο
της
πρόληψης
δημιουργίας
αποβλήτων στο Δήμο Παλαιού
Φαλήρου.
Λήψη απόφασης για την ένταξη
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ως
ιδρυτικού μέλους στην υπό
σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία «Δίκτυο Περιφερειών και
Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή
- Climattica” , την έγκριση του
καταστατικού αυτής, της εισφοράς
συμμετοχής και της ετήσιας
συνδρομής καθώς και τον ορισμό
πολιτικού
εκπροσώπου
και
συντονιστή.
Λήψη
απόφασης
για
την
κατανομή Β΄ 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

Αρ.
Αποφ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Λήψη απόφασης για την απευθείας
αγορά οικοπέδου εκτάσεως 1.278,94 τ.μ.,
που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο, επί
της οδού Αφροδίτης 130 στο Ο.Τ. 145,
ιδιοκτησίας Βασιλικής Παρρά, για την
ανέγερση σχολικού κτιρίου.

Λήψη απόφασης για το άνοιγμα
λογαριασμού
ειδικού
σκοπού,
προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της
παγίας προκαταβολής.
Λήψη απόφασης για την έγκριση της
εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του
αστικού ιστού τριάντα (30) κόκκινων
κάδων
για
τη
διαχείριση
μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και
υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης
δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία
RECYCOM
για
τη
διαχείριση
μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και
υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης
δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου.
Λήψη απόφασης για την ένταξη του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου ως ιδρυτικού
μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη
Κερδοσκοπική
Εταιρεία
«Δίκτυο
Περιφερειών και Δήμων για την
Κλιματική Αλλαγή - Climattica” , την
έγκριση του καταστατικού αυτής, της
εισφοράς συμμετοχής και της ετήσιας
συνδρομής καθώς και τον ορισμό
πολιτικού εκπροσώπου και συντονιστή.

Λήψη απόφασης για την κατανομή Β΄
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

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αρ.
Αποφ.

Τροχονόμων για το χρονικό
διάστημα από 01/04/2021 έως και
24/06/2021.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

01/04/2021 έως και 24/06/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ

