
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Παλαιό Φάληρο  14/05/2020 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η   Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ   Ζ Ω Η Σ  
 

2η Τακτική Συνεδρίαση  11 Μαΐου 2020 

Ημέρα  Δευτέρα  & ώρα 13:00  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 7656 / 07.05.2020 

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.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
σχετικής οδικής σήμανσης για την 
απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην 
της χρηματαποστολής, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, έμπροσθεν 
του υποκαταστήματος OPTIMA BANK 
επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4. 

2 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
σχετικής οδικής σήμανσης για την 
απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην 
της χρηματαποστολής, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, έμπροσθεν του 
υποκαταστήματος OPTIMA BANK επί 
της οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4. 

2.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας ΥΜΜ 9369 επί της 
οδού ΑΙΑΝΤΟΣ 5, μετά την με αρ. πρωτ. 
2336/31-1-2020 αίτηση της Ν.Α 

3 

Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης 
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλοφορίας ΥΜΜ 9369 επί της οδού 
ΑΙΑΝΤΟΣ 5, μετά την με αρ. πρωτ. 
2336/31-1-2020 αίτηση της Ν.Α 

3.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας ΙΕΜ 9750 επί της οδού  
ΘΗΣΕΩΣ 12, μετά την με αρ. πρωτ.  
847/15-1-2020 αίτηση του Π.Ι. 

4 

Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης 
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλοφορίας ΙΕΜ 9750 επί της οδού  
ΘΗΣΕΩΣ 12, μετά την με αρ. πρωτ.  
847/15-1-2020 αίτηση του Π.Ι. 

4.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας ΙΜΗ 9856 επί της οδού  
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 24, μετά την με αρ. πρωτ. 
258/26-9-2019 αίτηση της Α.Μ. 

5 

Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης 
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλοφορίας ΙΜΗ 9856 επί της οδού  
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 24, μετά την με αρ. πρωτ. 
258/26-9-2019 αίτηση της Α.Μ. 

5.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 
αρ. κυκλοφορίας ΖΖΟ 6820 επί της οδού 
ΚΡΟΝΟΥ 34, μετά την με αρ. πρωτ. 
1944/28-1-2020 αίτηση του Α.Μ. 

6 

Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης 
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλοφορίας ΖΖΟ 6820 επί της οδού 
ΚΡΟΝΟΥ 34, μετά την με αρ. πρωτ. 
1944/28-1-2020 αίτηση του Α.Μ. 

6.  

Έγκριση της δέσμευσης μίας (1) θέσης 
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, με 
την τοποθέτηση σχετικής οδικής 
σήμανσης και τη σχετική διαγράμμιση, 
για την απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην 
αναπηρικών, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, επί της οδού ΑΓΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στην πλευρά της 
πλατείας ΦΛΟΙΣΒΟΥ, έναντι των αρ. 2 
έως 4, μετά το, με αρ. πρωτ. 256/7-1-
2020. 

7 

Έγκριση της δέσμευσης μίας (1) θέσης 
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, με 
την τοποθέτηση σχετικής οδικής 
σήμανσης και τη σχετική διαγράμμιση, 
για την απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην 
αναπηρικών, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, επί της οδού ΑΓΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στην πλευρά της 
πλατείας ΦΛΟΙΣΒΟΥ, έναντι των αρ. 2 
έως 4, μετά το, με αρ. πρωτ. 256/7-1-2020. 
 



Α/Α  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

7.  

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) 
θέσης στάθμευσης έμπροσθεν 
φυσιοθεραπευτηρίου, επί της οδού 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 1, μετά την με αρ. πρωτ. 
1411/22-1-2020, αίτηση του 
ενδιαφερόμενου φυσιοθεραπευτή. 

 

 
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

                ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 


