
           
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. Φάληρο,  28.11.2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ.Πρωτ. :  31497 
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 21η τακτική 
συνεδρίαση έτους 2022 που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, την 2α 

Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, 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 χορήγηση άδειας διέλευσης σε αθλητές και αθλούμενους, σε 
οδούς και  κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στα πλαίσια της διοργάνωσης 
του 14ου Διεθνή Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου & Παράλληλοι Αγώνες, την Κυριακή 23 
Απριλίου 2023. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 
2ο θέμα : Λήψη απόφασης για μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 
για το έτος 2023. 
 
3ο θέμα : Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση επιβολής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο και β) τον καθορισμό συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων. 
 
4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης χώρου ακινήτου ιδιοκτησίας του 
Δήμου, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Ήβης Αθανασιάδου 32 & Τρίτωνος (Κτήριο 
Διπλαράκου), προς το Γυμναστικό Αθλητικό Όμιλο Χειμερινών Κολυμβητών με την επωνυμία 
«ΜΠΑΤΗΣ», προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως έδρα και χώρο συνεδριάσεων  του Ομίλου 
(μία φορά τον μήνα). 
 
5ο θέμα : Λήψη απόφασης για την άδεια κατάληψης ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ προς 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ)» της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ» με εκπρόσωπο τον ΤΣΙΡΟΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  το οποίο 
βρίσκεται στην οδό  ΝΑΙΑΔΩΝ αρ. 49, στο Δήμο μας.» 
 
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για την άδεια κατάληψης κατάληψης ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Ε.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ το οποίο βρίσκεται 
στη συμβολή των οδών  ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ αρ. 8 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ αρ. 10, στο Δήμο μας.» 



 
7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την άδεια κατάληψης ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ προς 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» 
του MERKAJ (επ.) KOCI (ον.) το οποίο βρίσκεται στην οδό  ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  αρ. 24, στο 
Δήμο μας.» 
 
8ο θέμα : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του με αρ. πρωτ.7764/29.3.2017 Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού Μίσθωσης του διαμερίσματος πολυκατοικίας επί της οδού Ομήρου 54 
(Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη). 
 
9ο θέμα : Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκτίμησης της μισθωτικής αξίας δύο (2) 
κληροδοτημάτων του Δήμου σε πιστοποιημένο εκτιμητή, καθώς και την έγκριση των σχετικών 
πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων προϋπολογισμών τους. 
 
10ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του με αρ. πρωτ. 30480/18.11.2022 Πρακτικού της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ (θέμα 4ο), που αφορά: 
α)στο «Κοινωνικό έργο του Δήμου» από το Κληροδότημα «ΦΕΡΡΑΧ χηρ. ΠΑΝ. ΖΟΥΚΙΟΥ» 
(διαμέρισμα Νηρηίδων 18-20, Π. ΦΑΛΗΡΟ) για το έτος 2022 και   
β)την έγκριση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε βάρος του  Κ.Α. 00-6739.003  
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος και σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.001 προϋπολογισμού του 
Δήμου, για την εκπλήρωση  του σκοπού του έτους 2022. 
 
11ο θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της τοποθέτησης οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης επί της οδού Πεντέλης 24 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 
12ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα χρήσης υπαίθριου χώρου εντός του Πάρκου 
Φλοίσβου από το  Αθλητικό Σωματείο Εδαφοσφαίρισης (πετάνκ)  Π.Φαλήρου. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
13ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου»  οικονομικού έτους 2022. 
 
14ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»  οικονομικού έτους 2022. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
15ο θέμα : : Έγκριση κατανομής ποσού € 39.318,67 εκ του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(ΦΗΧ) οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και συντήρησης των 
διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 
16ο θέμα : : Προσθήκη της προσωνυμίας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΝΤΑΣ» στη επωνυμία του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου. 
 
17ο θέμα : :  Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης της πλατείας Φλοίσβου υπέρ 
της ΑΜΚΕ «Με οδηγό το διαβήτη», προκειμένου να υλοποιηθεί χριστουγεννιάτικη δράση 
ενημέρωσης παιδιών και ενηλίκων σχετικά με τη νόσο του σακχαρώδους διαβήτη κατά την 22α 
Δεκεμβρίου 2022 



 
18ο θέμα : : Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της με αριθ. 364/2022 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής περί καθορισμού ύψους μηνιαίου χρηματικού αντιτίμου (συνδρομή) για τη 
συμμετοχή στις δραστηριότητες των δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 
(ΚΔΑΠ)» Δήμου Παλαιού Φαλήρου  
 
 
 
 

  
 
 


