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ΠΡΟΣ: 
ΤΑΚΤΙΚA  ΜΕΛΗ 
1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟ 
4. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ 
5. ΧΑΡΔΑΒΕΛΛA ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
7. ΚΩΤΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
8. ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝH 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
2. ΜΗΤΡΕΛΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
3. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛO ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
4. ΔΟΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ 
5. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ   

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
(άρθρο  75 του Ν. 3852/2010) 

 
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. 27397/14.05.2022, την παράγραφο 5 του άρθρου 75 
του N. 3852/2010 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 17η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής έτους 2022 που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας epresence.gov.gr, την 27η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:30, με τα 
κατωτέρω θέματα: 
 
1. Λήψη απόφασης  για την έγκριση ή μη της στάθμευσης του κινητού πράσινου σημείου ΕΔΣΝΑ σε 

δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

 
2. Λήψη απόφασης  για την τροποποίηση της με αρ. 47/2021 απόφασης Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑ: 

ΩΗ9ΕΩΞΕ-Γ7Ω, ως προς τον τόπο κατοικίας, μετά την με αρ. πρωτ. 6915/28-3-2022, αίτηση του 
δικαιούχου. 

 
3. Λήψη απόφασης  για την  κατάργηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού ΘΕΜΙΔΟΣ 5 με αρ. κυκλ. 

ΙΖΜ 4663 η οποία είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 23/2021 ΑΔΣ, λόγω θανάτου της δικαιούχου. 
 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                 ------------------- 
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                 ------------------- 
       ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
               ------------------- 
     ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
    Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

 
 

Π.Φάληρο,  23.05.2022 
Αρ.Πρωτ.: 11301 
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4. Λήψη απόφασης  για την παραχώρηση μίας  θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ.  ITI 
4098  επί της οδού ΝΗΡΗΪΔΩΝ 18-20. 

 
5. Λήψη απόφασης  για την παραχώρηση μίας  θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ.  ΖΗΕ 

7179  επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ 29, κατόπιν αιτήσεως του Ι.Τ. 

 
6. Λήψη απόφασης  για την παραχώρηση μίας  θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ.  ΖΗΕ 

7179  επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ 29, κατόπιν αιτήσεως της Μ.Μ. 

 
7. Λήψη απόφασης  για την παραχώρηση μίας  θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΗΟ 

7164  επί της οδού ΝΗΡΗΪΔΩΝ 67. 

 
8. Λήψη απόφασης  για την παραχώρηση μίας  θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ.  ΙΜΡ 

3588  επί της οδού ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 32. 

 
9. Λήψη απόφασης  για την παραχώρηση μίας  θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΥΖΚ 

3165  επί της οδού ΜΕΝΕΛΑΟΥ 1Α. 

 
10. Λήψη απόφασης  για την παραχώρηση μίας  θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. YNX 

1213  επί της οδού ΠΕΛΟΠΟΣ 34Α. 
 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης τμημάτων του Πάρκου Φλοίσβου 
(έναντι βοτανόκηπου) στο σύλλογο «Γιόγκα Ελλάδας» την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, από ώρα 11:00 
μέχρι τη δύση του ήλιου, για τη διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης, με αφορμή την «Παγκόσμια 
Ημέρα Γιόγκα». 
 
 
 

 

 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Σημείωση : για την είσοδό σας στην διαδικτυακή πλατφόρμα epresence.gov.gr, θα σας σταλεί email την ημέρα 
της συνεδρίασης και θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας  taxinet. 
 
 
 
 
 
 
 


