
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. Φάληρο,  24.03.2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ.Πρωτ. :  6845 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ      
           

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.16506/18.03.2022 και την με αρ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ69/202/οικ.2684/21.02.2022 εγκ.75 ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/2018 όπως 
ισχύει, σας καλούμε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2022 που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία & 

με τηλεδιάσκεψη, στις 29 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη 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 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 
2022. 
 
2ο θέμα : Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022. 
 
3ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης (Ο.Π.Δ) οικ. έτους 2022. 

 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 
4ο θέμα : Λήψη απόφασης περί «Κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων χώρων εντός του 
Πάρκου Φλοίσβου κατά την περίοδο της εορτής του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς». 
 
5ο θέμα : Λήψη απόφασης για την διετή παράταση εκταφής ατελώς του Δαβαριά Κων/νου 
που είναι ενταφιασμένος στον τάφο  με στοιχεία 90/11 τάφο. 
 
6ο θέμα : Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση «Επιτροπής 
καταλληλότητας για το ακίνητο επί της οδού Θερμοπυλών αρ. 10 που ανήκει στο κληροδότημα 
«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΠΑΪΡΑ». 
 
7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παράταση της εκμίσθωσης του Εστιατορίου-Αναψυκτηρίου 
εντός του Πάρκου Φλοίσβου. 
 
8ο θέμα : Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση κέντρου 
εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π) στο κεντρικό Φάληρο.  
 



9ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται επί 
της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.235, με μισθώτρια την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» 
 
10ο θέμα : Λήψη απόφασης για την α)αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ και β)παραμονή στο μισθωμένο ακίνητο 
επί της οδού Ηχούς 26, μέχρι τη σύναψη νέας μίσθωσης. 
 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
11ο θέμα : Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων ΜΠΔΣ 2023-2026. 
 
12ο θέμα : Λήψη απόφασης για την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης  
δέσμευσης πίστωσης του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη  όπως αυτές καταγράφονται στους 
πίνακες που ακολουθούν και για τις οποίες η δαπάνη δεν εκτελέστηκε εν μέρει μέσα στο 
οικονομικό έτος 2021. 
 
13ο θέμα :  Λήψη απόφασης για την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης  
δέσμευσης πίστωσης του κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου  όπως αυτές καταγράφονται στον πίνακα 
που ακολουθεί και  για τις οποίες η δαπάνη  δεν εκτελέστηκε εν μέρει  μέσα στο οικονομικό έτος 
2021. 
 
14ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 1.400,00€ εις βάρος του   Κ.Α.  00-
6739.002   «Απονομή χρηματικών βραβείων σε αριστούχους μαθητές όλων των τάξεων 
Γυμνασίου-Λυκείου Π. Φαλήρου (έξοδα εκτέλεσης σκοπού κληροδοτήματος) του 
κληροδοτήματος Αθανασιάδη» ακίνητο Σταδίου 33. 
 
15ο θέμα : Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων της κρατικής επιχορήγησης για τη 
λειτουργία των δυο (2)  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
16ο θέμα : Λήψη απόφασης περί: α)επικύρωσης νέων εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Παλαιού Φαλήρου στα διοικητικά συμβούλια των ΝΠΔΔ των σχολικών 
επιτροπών και β)έκδοσης επικαιροποιημένων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί της 
σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ των σχολικών επιτροπών. 
 
17ο θέμα : Λήψη απόφασης για την κατανομή συμπληρωματικής δόσης οικ. έτους 2022, για 
λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου. 
 
18ο θέμα : Έγκριση κατανομής ποσού € 47.382,26 εκ του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(ΦΗΧ) οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και συντήρησης των 
διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 
19ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για το χρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» με Δικαιούχους Φορείς τους Δήμους 
Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου και διαχειριστή φορέα την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ. 
 



 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

20ο θέμα : Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027. 
 
21ο θέμα : Λήψη απόφασης για την επέκταση παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος με 
αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6155, στον Δήμο Μεσολογγίου. 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  


