
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο, 03/02/2022 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Π . Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ  

2η Τακτική Συνεδρίαση 31 Ιανουαρίου 2022 

Ημέρα  Δευτέρα  &  Ώρα  19:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης:   2117 / 27.01.2022 
         

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  
 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Καθορισμός εξόδων παράστασης 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Παλαιού Φαλήρου». 

4 

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου 
και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου». 

2.  

Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο 
έτους 2021. 

5 
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο έτους 
2021. 

3.  

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
πρόσκλησης υποστήριξης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου της πρότασης  "Deep 
REnovation roadmaps to decrease 
households VulnERability To Energy 
poverty - REVERTER" που θα κατατεθεί 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και με 
εταίρο την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. που υποβάλλει 
αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης LIFE-2021-CET-ENERPOV. 

6 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
πρόσκλησης υποστήριξης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου της πρότασης  "Deep 
REnovation roadmaps to decrease 
households VulnERability To Energy poverty 
- REVERTER" που θα κατατεθεί από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και με εταίρο την 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. που υποβάλλει αίτηση 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης LIFE-2021-CET-ENERPOV. 

4.  

Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός 
εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική 
Συνέλευση της «Περιφερειακής 
Ανώνυμης Εταιρείας Διανομής Φυσικού 
Αερίου Κεντρικής Αττικής Α.Ε.» με δ.τ. 
«ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.». 

7 

Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός 
εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική 
Συνέλευση της «Περιφερειακής Ανώνυμης 
Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου 
Κεντρικής Αττικής Α.Ε.» με δ.τ. 
«ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.». 

5.  

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του 
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ 
ΦΛΟΙΣΒΟΥ». 

8 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του 
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ». 

6.  

Λήψη απόφασης για την απόσυρση 
οχημάτων του Δήμου που βρίσκονται σε 
κακή μηχανική κατάσταση και κρίνεται 
ασύμφορο για επισκευή - συντήρηση και 
χρήση. 

9 

Λήψη απόφασης για την απόσυρση 
οχημάτων του Δήμου που βρίσκονται σε 
κακή μηχανική κατάσταση και κρίνεται 
ασύμφορο για επισκευή - συντήρηση και 
χρήση. 

7.  

Λήψη απόφασης περί προτεινόμενης 
τροποποίησης του Εγκεκριμένου 
Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου στο Ο.Τ. 171α και 
συγκεκριμένα στο τμήμα του που 
καταλαμβάνεται από την ιδιοκτησία 
εμβαδού 580,09 τ.μ. που βρίσκεται στη 

10 

Λήψη απόφασης περί προτεινόμενης 
τροποποίησης του Εγκεκριμένου 
Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου στο Ο.Τ. 171α και συγκεκριμένα 
στο τμήμα του που καταλαμβάνεται από την 
ιδιοκτησία εμβαδού 580,09 τ.μ. που βρίσκεται 
στη διασταύρωση των οδών Τερψιχόρης και 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

διασταύρωση των οδών Τερψιχόρης και 
Πλειάδων. 

Πλειάδων. 

8.  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
για την ανακατασκευή οδοστρώματος της 
οδού Αγίου Αλεξάνδρου και 
συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αγ. 
Αλεξάνδρου & Θέτιδος & στη συμβολή 
των οδών Αγ. Αλεξάνδρου & Αφροδίτης 
με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 

11 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την 
ανακατασκευή οδοστρώματος της οδού 
Αγίου Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στη 
συμβολή των οδών Αγ. Αλεξάνδρου & 
Θέτιδος & στη συμβολή των οδών Αγ. 
Αλεξάνδρου & Αφροδίτης με τίτλο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ». 

9.  

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 
270/1981). 

12 

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/1981). 

10.  

Λήψη απόφασης για την α)αναγκαιότητα 
μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΑΒΑΡΗ) και 
β)παραμονή στο μισθωμένο ακίνητο επί 
της οδού Λητούς 4, μέχρι τη σύναψη νέας 
μίσθωσης. 

13 

Λήψη απόφασης για την α)αναγκαιότητα 
μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΑΒΑΡΗ) και 
β)παραμονή στο μισθωμένο ακίνητο επί της 
οδού Λητούς 4, μέχρι τη σύναψη νέας 
μίσθωσης. 

11.  

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας 
διενέργειας σαράντα (40) παραστάσεων, 
για το έτος 2022, στην Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία 
''ΔΟΝ ΣΑΛΟΝΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΑΜΚΕ'' με ΑΦΜ 996799154 και νόμιμο 
εκπρόσωπο την ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ, που θα 
πραγματοποιηθούν στην έδρα της 
εταιρείας, επί της οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
αρ. 25 στο Δήμο μας. 

14 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας 
διενέργειας σαράντα (40) παραστάσεων, για 
το έτος 2022, στην Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία με την επωνυμία ''ΔΟΝ ΣΑΛΟΝΙ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΜΚΕ'' με ΑΦΜ 
996799154 και νόμιμο εκπρόσωπο την 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ, 
που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της 
εταιρείας, επί της οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ αρ. 
25 στο Δήμο μας. 

12.  

Παράταση μίσθωσης του περιπτέρου, που 
βρίσκεται επί της οδού ΚΝΩΣΣΟΥ αρ.7, 
με μισθώτρια την ΚΙΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και δικαιούχο το Δήμο 
Π.Φαλήρου 

15 

Παράταση μίσθωσης του περιπτέρου, που 
βρίσκεται επί της οδού ΚΝΩΣΣΟΥ αρ.7, με 
μισθώτρια την ΚΙΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και δικαιούχο το Δήμο 
Π.Φαλήρου 

13.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση του με 
αρ. πρωτ. 31906/21.12.21 Πρακτικού της 
επιτροπής Κληροδοτημάτων που αφορά 
στο «Κοινωνικό έργο του Δήμου» από το 
Κληροδότημα «ΦΕΡΡΑΧ χηρ. ΠΑΝ. 
ΖΟΥΚΙΟΥ» (διαμέρισμα Νηρηίδων 18-20, 
Π. ΦΑΛΗΡΟ) για το έτος 2020. 

16 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του με αρ. 
πρωτ. 31906/21.12.21 Πρακτικού της 
επιτροπής Κληροδοτημάτων που αφορά στο 
«Κοινωνικό έργο του Δήμου» από το 
Κληροδότημα «ΦΕΡΡΑΧ χηρ. ΠΑΝ. 
ΖΟΥΚΙΟΥ» (διαμέρισμα Νηρηίδων 18-20, Π. 
ΦΑΛΗΡΟ) για το έτος 2020. 

14.  

Λήψη απόφασης για τη διάθεση ποσού 
2.500,00€ για το κοινωνικό έργο του 
Δήμου σε εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του έτους 2021 του κληροδοτήματος 
«ΦΕΡΡΑΧ χας  ΠΑΝ. ΖΟΥΚΙΟΥ». 

17 

Λήψη απόφασης για τη διάθεση ποσού 
2.500,00€ για το κοινωνικό έργο του Δήμου σε 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021 
του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ χας  ΠΑΝ. 
ΖΟΥΚΙΟΥ». 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

15.  

Λήψη απόφασης για την επιλογή των 
αριστούχων μαθητών και μαθητριών 
(Γυμνασίων-Λυκείων) για το σχολικό έτος 
2020-2021 (σκοπός κληροδοτήματος 
«ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»). 

18 

Λήψη απόφασης για την επιλογή των 
αριστούχων μαθητών και μαθητριών 
(Γυμνασίων-Λυκείων) για το σχολικό έτος 
2020-2021 (σκοπός κληροδοτήματος 
«ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»). 

16.  

Λήψη απόφασης α) για την έγκριση 
διάθεσης του ποσού των  επτά χιλιάδων 
ευρώ (7.000,00€) ανά δικαιούχο, 
προκειμένου να χορηγηθεί  γαμήλιο 
επίδομα για το έτος 2021,  σε πέντε (5) 
άπορα (με χαμηλά οικονομικά 
εισοδήματα) κορίτσια (γυναίκες), από το 
κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 
54, ΑΘΗΝΑ),  
β) για την έγκριση πίστωσης του ποσού 
των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00€) 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.004 του 
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη και του 
Κ.Α. 00-6739.002 του προϋπολογισμού 
του Δήμου και  
γ)  για τον καθορισμό δικαιολογητικών 
και της διαδικασίας διάθεσης του 
ανωτέρω ποσού. 
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Λήψη απόφασης α) για την έγκριση διάθεσης 
του ποσού των  επτά χιλιάδων ευρώ 
(7.000,00€) ανά δικαιούχο, προκειμένου να 
χορηγηθεί  γαμήλιο επίδομα για το έτος 2021,  
σε πέντε (5) άπορα (με χαμηλά οικονομικά 
εισοδήματα) κορίτσια (γυναίκες), από το 
κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54, 
ΑΘΗΝΑ),  
β) για την έγκριση πίστωσης του ποσού των 
τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00€) ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6739.004 του 
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του 
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη και του 
Κ.Α. 00-6739.002 του προϋπολογισμού του 
Δήμου και  
γ)  για τον καθορισμό δικαιολογητικών και 
της διαδικασίας διάθεσης του ανωτέρω 
ποσού. 

17.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση των 
όρων εκμίσθωσης του Β1 διαμερίσματος 
του δευτέρου (β) ορόφου πολυκατοικίας, 
επιφάνειας ογδόντα πέντε τετραγωνικών 
μέτρων (85τ.μ.), που ανήκει στο Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) 
«ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» επί 
της οδού Αγ. Βαρβάρας αρ. 27-29 στο 
Δήμο μας. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων 
εκμίσθωσης του Β1 διαμερίσματος του 
δευτέρου (β) ορόφου πολυκατοικίας, 
επιφάνειας ογδόντα πέντε τετραγωνικών 
μέτρων (85τ.μ.), που ανήκει στο Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) «ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» επί της οδού Αγ. 
Βαρβάρας αρ. 27-29 στο Δήμο μας. 

18.  

Λήψη απόφασης για τον ορισμό 
διαχειριστή έργου, υπηρεσίας εκτέλεσης 
του έργου, υπευθύνου λογαριασμού και 
της πληρωμής δαπανών μέσω 
ηλεκτρονικών εντολών στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και Εισηγητών Εκκαθάρισης 
Δαπάνης του έργου της ΣΑ ΝΑ 346  με 
ενάριθμο 2021ΝΑ34600285 και τίτλο 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΤΟ 2ο – 7ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 6ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
70Α)» του Προγράμματος Δημοσίων 
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Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστή 
έργου, υπηρεσίας εκτέλεσης του έργου, 
υπευθύνου λογαριασμού και της πληρωμής 
δαπανών μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και Εισηγητών 
Εκκαθάρισης Δαπάνης του έργου της ΣΑ ΝΑ 
346  με ενάριθμο 2021ΝΑ34600285 και τίτλο 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΤΟ 2ο – 7ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΛΟΙΠΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
70Α)» του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων.  
 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

Επενδύσεων. 

19.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση  των 
Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί για την 
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής. 

22 
Λήψη απόφασης για την έγκριση  των Κ.Α. 
οι οποίοι είναι δεκτικοί για την έκδοση 
ενταλμάτων προπληρωμής. 

20.  

Λήψη Απόφασης για την υπογραφή 
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του 
Δήμου και του Κέντρου Ενεργειακής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) με την 
διπλή ιδιότητα του Κόμβου (hub) της 
Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον 7ο 
Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και του 
Συντονιστή του Δικτύου για την Πράσινη 
Ενέργεια του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου 
Πόντου.  

23 

Λήψη Απόφασης για την υπογραφή 
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 
και του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) με την διπλή ιδιότητα 
του Κόμβου (hub) της Ακαδημαϊκής 
Πρωτοβουλίας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών για τον 7ο Στόχο της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και του Συντονιστή του Δικτύου 
για την Πράσινη Ενέργεια του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του 
Εύξεινου Πόντου.  
 

21.  

Λήψη Απόφασης για τον ορισμό ενός 
εκπροσώπου του Δήμου μας με τον 
αναπληρωτή του, ως μέλους της 
γνωμοδοτικής επιτροπής Ανέλκυσης 
Ναυαγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2881/01 και της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 
1438/τ.Β΄/2001). 
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Λήψη Απόφασης για τον ορισμό ενός 
εκπροσώπου του Δήμου μας με τον 
αναπληρωτή του, ως μέλους της 
γνωμοδοτικής επιτροπής Ανέλκυσης 
Ναυαγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2881/01 και της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 
1438/τ.Β΄/2001). 

22.  

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). 
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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). 

23.  

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. 
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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. 

24.  

Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός 
δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου, 
καθώς επίσης και ενός εκπροσώπου των 
παραγωγικών τάξεων για τη Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας κατά τη διετία 
02/01/2022 -31/12/2023. 
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Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός 
δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου, καθώς 
επίσης και ενός εκπροσώπου των 
παραγωγικών τάξεων για τη Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας κατά τη διετία 
02/01/2022 -31/12/2023. 

25.  

Λήψη απόφασης για την κατανομή 
συμπληρωματικού ποσού € 20.640,00 από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
οικονομικού έτους 2021 προς κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών και κατά 
προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των διδακτηρίων Α/βάθμιας 
και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου. 
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Λήψη απόφασης για την κατανομή α) 
συμπληρωματικού ποσού € 20.640,00 από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
οικονομικού έτους 2021 προς κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών και κατά 
προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των διδακτηρίων Α/βάθμιας και 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, β) Α΄ δόσης οικ. έτους 2022, 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 01/01/2022 έως και 
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 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

31/03/2022. 

26.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης-επικαιροποίησης των όρων 
και προϋποθέσεων ένταξης πολιτών στο 
Πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Παροχή Συσσιτίου στον Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου». 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
τροποποίησης-επικαιροποίησης των όρων 
και προϋποθέσεων ένταξης πολιτών στο 
Πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 
Συσσιτίου στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου». 

27.  

Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση 
συμμετοχής του Δήμου μας στο 
πρόγραμμα πρόγραμμα Child Guarantee: 
transforming institutional care and 
enhancing alternative and community-
based care for children in Greece και β) 
για την παροχή εξουσιοδότησης προς το 
Δήμαρχο κο Ιωάννη Φωστηρόπουλο, ως 
νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 
υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας 
μεταξύ αφενός, της Διεύθυνσης Ψυχικής 
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και 
αφετέρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 
με σκοπό την κοινή συνεισφορά στο 
εγχείρημα της αναμόρφωσης του 
συστήματος της παιδικής προστασίας. 
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Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση 
συμμετοχής του Δήμου μας στο πρόγραμμα 
πρόγραμμα Child Guarantee: transforming 
institutional care and enhancing alternative 
and community-based care for children in 
Greece και β) για την παροχή 
εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο κο Ιωάννη 
Φωστηρόπουλο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του 
Δήμου, για την υπογραφή του Συμφώνου 
Συνεργασίας μεταξύ αφενός, της Διεύθυνσης 
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και 
αφετέρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με 
σκοπό την κοινή συνεισφορά στο εγχείρημα 
της αναμόρφωσης του συστήματος της 
παιδικής προστασίας. 

28.  

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη 
λήψη απόφασης σχετικά με :  
α) τη λύση του από 30/9/2019 Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών 
λειτουργίας και υποστήριξης του ΚΕΠ 
ΥΓΕΙΑΣ με συμβαλλόμενα μέρη την 
ΑμΚΕ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ» (διακριτικός τίτλος: ΕΔΔΥΠΠΥ) 
και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου,   
β) την έγκριση όρων και την εκ νέου 
σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού 
παροχής υπηρεσιών υποστήριξης 
συστήματος λογισμικού του Κ.Ε.Π. Υγείας 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με 
συμβαλλόμενα μέρη την ΑμΚΕ με την 
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο 
ΕΔΔΥΠΠΥ και τον Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου,  
γ) την έγκριση όρων και τη σύναψη 
σύμβασης περί, από κοινού, επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(GDPR), και   
δ) την παροχή εξουσιοδότησης στον 
Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου προς 
υπογραφή του συνόλου των 
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Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη 
απόφασης σχετικά με :  
α) τη λύση του από 30/9/2019 Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών 
λειτουργίας και υποστήριξης του ΚΕΠ 
ΥΓΕΙΑΣ με συμβαλλόμενα μέρη την ΑμΚΕ 
«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» 
(διακριτικός τίτλος: ΕΔΔΥΠΠΥ) και τον Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου,   
β) την έγκριση όρων και την εκ νέου σύναψη 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού παροχής 
υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος 
λογισμικού του Κ.Ε.Π. Υγείας Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου, με συμβαλλόμενα μέρη 
την ΑμΚΕ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» με τον διακριτικό 
τίτλο ΕΔΔΥΠΠΥ και τον Δήμο Παλαιού 
Φαλήρου,  
γ) την έγκριση όρων και τη σύναψη 
σύμβασης περί, από κοινού, επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), 
και   
δ) την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο 
Παλαιού Φαλήρου προς υπογραφή του 
συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων προς 
υλοποίηση των προαναφερθέντων. 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

απαιτούμενων εγγράφων προς υλοποίηση 
των προαναφερθέντων. 

 

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 
 
 


