
        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. Φάληρο,  02.08.2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ.Πρωτ. :  19956 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     
           

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, 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 12η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2022 
που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, στις 05 Αυγούστου 2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 20:00, 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 :  Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου». 
 
2ο θέμα : Λήψη απόφασης για : α) την πρόωρη  λύση της μίσθωσης του σχολικού κτιρίου επί της οδού 
Τίρυνθος αρ. 3-5, στο οποίο στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π. Φαλήρου, 
λόγω στατικής ανεπάρκειας και επικινδυνότητας του κτιρίου, β)  την αναγκαιότητα  μίσθωσης νέου 
κατάλληλου ακινήτου προς στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Φαλήρου 
και γ) τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης της μειοδοτικής δημοπρασίας σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 270/81. 
 
3ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρότασης για την χωροθέτηση και αρίθμηση θέσεων 
πάγκων μικροπωλητών κατά την εμποροπανήγυρη εορτασμού της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου. 
 
 

 

 
 
 
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης  οφείλεται στο γεγονός ότι a) είναι αναγκαία η αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους – 
εκπροσώπου εργαζομένων του Δ.Σ. του νομικού προσώπου για τη νόμιμη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου και 
κατά συνέπεια τη νόμιμη λειτουργία του & β) επιβάλλεται η λύση της μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου λόγω της 
επικινδυνότητας του κτιρίου ύστερα από το με αρ. πρωτ. εισερχ. 19908/02.08.2022 πόρισμα της Μελέτης Αποτίμησης – 
Ανασχεδιασμού (Τριτοβάθμιου Ελέγχου Στατικής Επάρκειας), γ) η σχετική απόφαση απαιτείται να ληφθεί πριν από την 
ημερομηνία της εμποροπανήγυρης.  
 
 


