ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Π. Φάληρο, 21.02.2022
Αρ.Πρωτ. : 4250

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
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 ΚΥΑΔ1α/Γ.Π.οικ.10343/18.02.2022 και την με αρ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ69/201/οικ.1827/07.02.2022 εγκ. 74 ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/2018
όπως ισχύει, σας καλούμε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2022 που θα διεξαχθεί με φυσική
παρουσία & με τηλεδιάσκεψη, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, όπου θα
συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 12.03.2021

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ Σ

1ο θέμα : Απολογισμός Συμπαραστάτη του Δημότη για το χρονικό διάστημα 2019-2021.
2ο θέμα : Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2021, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
3ο θέμα : Λήψη

απόφασης για τη
Φορολογικών Διαφορών έτους 2022.

Συγκρότηση

Επιτροπής

Συμβιβαστικής

Επίλυσης

4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παράταση της εκμίσθωσης του Θερινού Σινεμά εντός του

Πάρκου Φλοίσβου.
5ο θέμα : Άδεια κατάληψης ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ) για την εξυπηρέτηση

ατόμων έμπροσθεν του ΚΥΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ(Καφέ, Αναψυκτήριο, Σνακ-Μπαρ)», της εταιρείας με την επωνυμία «AMICO
Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 235, στο Δήμο μας.
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για λειτουργία αγοράς

παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7ο θέμα : Συμπλήρωση της με αρ. 162/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης

της σύναψης δανείου ύψους 1.700.000€, με την τράπεζα EUROBANK AE, για την αγορά
οικοπέδου επί της οδού Αφροδίτης αρ. 130 στο Π. Φάληρο προκειμένου να κατασκευαστεί
σχολικό κτίριο.

8ο θέμα : Συμπλήρωση της με αρ. 66/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί

απευθείας αγοράς οικοπέδου εκτάσεως 1.278,94 τ.μ., που βρίσκεται στο Π. Φάληρο, επί της οδού
Αφροδίτης 130,ιδιοκτησίας Βασιλικής Παρρά, για την ανέγερση σχολικού κτιρίου.
9ο θέμα : Συμπλήρωση της με αρ. 78/2021

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί
καθορισμού τιμήματος για την απευθείας αγορά οικοπέδου εκτάσεως 1.278,94 τ.μ., που
βρίσκεται στο Π. Φάληρο, επί της οδού Αφροδίτης 130, ιδιοκτησίας Βασιλικής Παρρά.
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10ο θέμα : Λήψη απόφασης που αφορά: 1. στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών

χώρων α) επί της συμβολής των οδών Χρονοπούλου αρ. 86 & Διαγόρα αρ. 18 ευρισκομένου και
β) των αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΟΑΚΕ στην περιοχή Μαρίνας Φλοίσβου υπέρ της ΑμΚΕ
ΑΝΟΔΟΣ στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας προς υλοποίηση του Προγράμματος «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου» και
2. στην παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο για την υπογραφή των απαιτούμενων
εγγράφων.
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
11ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία FARGECO

HELLAS Ε.Π.Ε. για την ανακύκλωση των βρώσιμων λιπών και ελαίων στο πλαίσιο της
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
12ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της τοποθέτησης σε επιλεγμένες θέσεις του

αστικού ιστού, έντεκα (11) κάδων συλλογής μαγειρικών ελαίων για τη διαχείριση των
χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου
και με τηλεδιάσκεψη.
Επισημαίνουμε τα εξής βάση της ΚΥΑ:
Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου
σημείου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, και νοσήσαντες το
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση
μάσκας και αντισηπτικού].
Όσοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους επιθυμούν να παρευρεθούν στην Συνεδρίαση με φυσική παρουσία
παρακαλούνται να προσκομίσουν το ανάλογο πιστοποιητικό προκειμένου να το επιδείξουν.

