
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. Φάληρο,  08.07.2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ.Πρωτ. :  15811 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ      
 
           

          Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022), τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει και του άρθρου 9 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Δ.Σ., σας καλούμε στην 11η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 που θα διεξαχθεί με 
φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη , στις 14 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, 
όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα: 

 
 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  
 
1ο θέμα : Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022. 
 
2ο θέμα : Έγκριση μερικής τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. 
 

3ο θέμα : Λήψη απόφασης περί «Παράτασης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με την 
Υ.ΔΟΜ. Ελληνικού - Αργυρούπολης για άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης 
(Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου». 
 

4ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου». 
 
5ο θέμα : Λήψη απόφασης για την συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Αττικής στο 
πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» (Ε.Π.« 
Αττική 2014-2020») και την παραχώρηση του πολυχώρου του Δημαρχείου την 13η.07.2022 και 
20η.07.2022 για τη διενέργεια των σεμιναρίων. 

 
6ο θέμα :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου σε υπό δημιουργία Θεματικό 
Δίκτυο μεταξύ Δήμων Ελλάδας και Ισραήλ με θέμα Πολιτισμός και Υγεία (Culture & Health) και 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας  Συνεργασίας για την 
ίδρυση Δικτύου». 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρότασης για την χωροθέτηση και αρίθμηση θέσεων 
πάγκων μικροπωλητών κατά την εμποροπανήγυρη εορτασμού της Αγ. Κυριακής. 
 
8ο θέμα : Έγκριση πρότασης αλλαγής θέσης πινακίδας οδικής κυκλοφορίας P-2, από την οδό 
Αίαντος στην οδό Μουσών, επί της συμβολής αυτών. 
 

 



 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 

9ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Βραχυχρόνιων 
αγορών Θρησκευτικού χαρακτήρα. 
 
10ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 
«Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», για την αγωνιστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022-Ιουνίου 2023, σε 
αθλητικούς συλλόγους του Δήμου. 
 
11ο θέμα : Λήψη απόφασης για: α)την έγκριση του με αρ. πρωτ. 14441/23.6.22 Πρακτικού της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ που αφορά στο «Κοινωνικό έργο του Δήμου» από το 
Κληροδότημα «ΦΕΡΡΑΧ χηρ. ΠΑΝ. ΖΟΥΚΙΟΥ» (διαμέρισμα Νηρηίδων 18-20, Π. ΦΑΛΗΡΟ) για 
το έτος 2021» και β)την έγκριση πίστωσης ποσού  των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(2.500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.002 του κληροδοτήματος και σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.001 
του Δήμου, για τον σκοπό του  έτους 2021. 

 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
12ο θέμα : Έγκριση κατανομής ποσού € 33.402,66 εκ του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(ΦΗΧ) οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και συντήρησης των 
διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 
 

 
 

 
Τροποποίηση της πρόσκλησης του δημοτικού συμβουλίου , ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022), που ορίζει τα εξής : 
«Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων 
των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: 
α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010  
(Α’87),  
β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
γ)είτε δια ζώσης,  
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.  
 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 


