
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. Φάληρο,     26.08.2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ.Πρωτ. :  21921 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ      
         Ορθή επανάληψη 
 

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 13η τακτική 
συνεδρίαση έτους 2022 που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, στις 31 

Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις 
στα κατωτέρω θέματα: 

 
Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων: 

 
05.07.2021, 04.08.2021 (2 συνεδριάσεις), 23.09.2021, 27.10.2021, 03.11.2021, 29.11.2021 (3 συνεδριάσεις) & 
13.12.2021 
 

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 τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 
2022. 
2ο θέμα : Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022. 

 
3ο θέμα : Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο έτους 
2022. 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση άδειας διαμόρφωσης εσοχής πεζοδρομίου για 
ολιγόχρονη στάση φορτηγών οχημάτων, επί της οδού Πικροδάφνης 1 στον Δήμο Παλ. 
Φαλήρου. 
5ο θέμα : Λήψη απόφασης  περί έγκρισης της τοποθέτησης οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης επί της οδού Αρτέμιδος 50 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 

 
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

 
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 
"Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ", για την αγωνιστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022 - Ιουνίου 2023, στον 
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ. 
 
7ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός/μίας εκπροσώπου του Δήμου Παλ. Φαλήρου 
ως ΠΡΟΕΔΡΟΥ του «Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης «ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» καθώς και ενός/μίας αναπληρωτή/τριας του/της, για το έτος 2022. 
 



8ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 
103/29 σε οικογενειακό, κατόπιν της υπ. αρ. 9087/26-4-22 σχετικής αίτησης. 
 
9ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς  χρήσης με στοιχεία 
104/29  σε   οικογενειακό, κατόπιν της υπ. αρ. 1173/10-5-21 σχετικής αίτησης. 
 
10ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό του οικογενειακού τάφου με στοιχεία 
101/12 σε τριετούς και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό του με στοιχεία 110/4 τριετούς σε 
οικογενειακό, κατόπιν της υπ. αρ. 2980/7-2-22 σχετικής αίτησης. 
 
11ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 
108/17 σε   οικογενειακό, κατόπιν της υπ. αρ. 5396/9-3-22 σχετικής αίτησης. 

 
12ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 6201/18.3.2022 
Τροποποίησης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του θερινού κινηματογράφου, που 
βρίσκεται εντός του Πάρκου Φλοίσβου. 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
13ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον ορισμό  διαχειριστή έργου, υπηρεσίας εκτέλεσης του 
έργου, υπευθύνου λογαριασμού και της πληρωμής δαπανών μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και Εισηγητών Εκκαθάρισης Δαπάνης του έργου του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου», στον άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (ΠΔΕ).  
 

 
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
14ο θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης νέου Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
των Δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης –ΚΔΑΠ», κατόπιν τροποποίησης της υπ΄ αρ. 
199/2019 (ΑΔΑ: 61ΑΥΩΞΕ-ΥΘ3) όμοιας του Δημοτικού Συμβουλίου περί του θέματος. 
 
15ο θέμα : Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου – σύμβασης, για τη συνέχιση της 
συμμετοχής στο πρόγραμμα LLM CARE (Υπηρεσίες Βελτίωσης της νοητικής και σωματικής 
υγείας ατόμων τρίτης ηλικίας), μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του ΕΔΔΥΠΠΥ και τη 
διάθεση ποσού 5.000€ (πλέον ΦΠΑ) ανά έτος, για τη χρήση ολοκληρωμένου λογισμικού 
ενδυνάμωσης. 
 
16ο θέμα : Λήψη απόφασης για την υπογραφή «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου 
Π. Φαλήρου και του «Χαμόγελου του Παιδιού» , για την από κοινού προώθηση και υποστήριξη 
της κοινωνικής φροντίδας , αλληλεγγύης, προαγωγής υγείας παιδιών, τόσο στο επίπεδο της 
παρέμβασης , όσο και της προστασίας των παιδιών. 
 
17ο θέμα : Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης των πλατειών Φλοίσβου και 
Ντάβαρη στους αντιπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας Ο.Η.Ε., προκειμένου να   ενημερώνουν 
το κοινό σχετικά με τις ανθρωπιστικές δράσεις της (πρόσφυγες, εκτοπισμένοι λόγω πολέμου, 
ανιθαγενείς, ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά). 

 
 



                                                                        
******** 

 
18ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αρ. 22/2022 απόφαση Δ.Σ που αφορά  
στην έγκριση  των Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής. 

 

 
 

 


