ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

`

Π. Φάληρο, 01/07/2021
Αρ.Πρωτ. : 16906

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», την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.39842/26.06.2021, τις διατάξεις του άρθρου 74 του N.
4555/2018 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2021 που θα διεξαχθεί με
τηλεδιάσκεψη, στις 05 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, όπου θα συζητηθούν και θα
ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ Σ

1ο θέμα : Έκφραση γνώμης Δήμου Π. Φαλήρου (σύμφωνα με την παρ.2.3., άρθρο 3, Ν. 4258/2014) επί
της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης, σύμφωνα με την απόφαση 2313/2020
του Σ.τ.Ε.».
2ο θέμα : Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – χωροθέτηση διαβάσεων πεζών πέριξ της
πλατείας Φιλικής Εταιρείας Δήμου Π. Φαλήρου.
3ο θέμα : Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 186/2020 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη ραμπών ΑΜΕΑ στις απολήξεις της απότμησης της εισόδου –
εξόδου της οδού Λ. Αμφιθέας 43 και τις απολήξεις απότμησης της εξόδου της οδού Νέστορος του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου.
4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 227/2005 απόφασης Δ.Σ., ως προς τον αρ.
κυκλοφορίας ΖΥΜ 1056 οχήματος (στάθμευση επί της οδού Ίριδος αρ.8).
5ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παράταση της εκμίσθωσης του Εστιατορίου-Αναψυκτηρίου εντός
του Πάρκου Φλοίσβου, έως την 13η/09/2025.
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση της θέσης του περιπτέρου της κα ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από την συμβολή των οδών ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΑΛΚΥΟΝΗΣ (έναντι Ι.Ν.
Παναγίτσας) στη ζητούμενη νέα θέση επί της συμβολής των οδών ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ.

