ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Π. Φάληρο, 21.04.2022
Αρ.Πρωτ. : 9038

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.22206/16.04.2022 και την με αρ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ69/205/οικ.6325/18.04.2022 εγκ.76 ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/2018 όπως
ισχύει, σας καλούμε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2022 που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία &
με τηλεδιάσκεψη, στις 27 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, όπου θα συζητηθούν και θα
ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ Σ

1ο θέμα : Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο έτους

2022.
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής

παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ
ΦΛΟΙΣΒΟΥ».
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
3ο θέμα : Λήψη απόφασης για α) την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 3ου

ΚΑΠΗ περιοχής ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ και β) την παραμονή στο μισθωμένο ακίνητο στη
συμβολή των οδών Σειρήνων 1-3 και Άτλαντος, μέχρι τη σύναψη νέας μίσθωσης.
4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση και κατακύρωση του Πρακτικού της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ) για την εκμίσθωση του
διαμερίσματος Β΄ ορόφου πολυκατοικίας, στη Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας αρ.27-29 στον Δήμο μας,
(κληροδότημα «ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ») στην κα κ. ΠΑΓΙΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ έναντι
μηνιαίου μισθώματος επτακοσίων (700,00€) ευρώ.
5ο θέμα : Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του μικρού ανοικτού θεάτρου εντός

του Πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (Ιούνιος-Αύγουστος), σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 2(γ) του άρθρου 192 Ν.3463/2006, στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΣΠΟΥΔΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ & ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΦΙΓΟΥΡΕΣ
& ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου σκιών.

6ο θέμα : Λήψη σχετικής απόφασης

για την έγκριση: α) του με αρ. πρωτ. 8795/19.4.2022
Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Κληροδοτημάτων και καταβολή του ποσού των
επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) ως γαμήλιο επίδομα έτους 2021, σε πέντε (5) νεόνυμφες που
πληρούν τα κριτήρια επιλογής και β) της πίστωσης τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€)
σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.003 προϋπολογισμού έτους 2022 «Γαμήλιο επίδομα πέντε (5) άπορων
κοριτσιών (έξοδα εκτέλεσης σκοπού κληροδοτήματος Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ) του
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη» και σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.002 «Δαπάνες ακινήτου
Ομήρου αρ. 54 (κληροδότημα Π. Αθανασιάδη)» του προϋπολογισμού του Δήμου.
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7ο θέμα : Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANK A.E. για

την ενεργοποίηση της υπηρεσίας IRIS Online Payments (Πλατφόρμα Δήλωσης επί των
ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων) και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την
κίνηση του λογαριασμού
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού των σπουδαστών Τ.Ε.Ι που

επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο μας σε ειδικότητες σχετικές με το
επάγγελμα τους.
9ο θέμα : Έγκριση δέσμευσης συναίνεσης, συνεργασίας και συμμετοχής στο «Πιλοτικό

σύστημα Πρόγνωσης υγείας ευπαθών ομάδων λόγω της πανδημίας COVID – 19», της
Περιφέρειας Αττικής.

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.

