ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Π. Φάληρο, 20.05.2022
Αρ.Πρωτ. : 11219

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», και κατ΄ εφαρμογή των μέτρων προστασίας που ισχύουν για όλες τις
δραστηριότητες όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα Α της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.22 και την
με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/206/οικ.6824/02.05.2022 εγκ.77 ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 74 του N.
4555/2018 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2022 που θα διεξαχθεί με
φυσική παρουσία & με τηλεδιάσκεψη, στις 25 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, όπου θα
συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο θέμα : Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ιδρύματος «Στέγη Θηλέων Άγιος

Αλέξανδρος».
2ο θέμα : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών

Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου.
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 2022»
4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την καταγραφή τυχόν μεταβολών στους οικισμούς του Δήμου

Παλαιού Φαλήρου που έχουν επέλθει από την απογραφή πληθυσμού – κατοίκων έτους 2011,
κατόπιν του με αρ. πρωτ. ΕΠ 74-07/2022 εγγράφου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
5ο θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τοποθέτησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης επί
της οδού Τρίτωνος 47 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση συνδιοργάνωσης Έκθεσης Βιβλίου που θα διεξαχθεί

από 3 Ιουνίου έως και 19 Ιουνίου 2022 στον περιβάλλοντα χώρο του αγάλματος Κω/νου
Παλαιολόγου στον πεζόδρομο της παραλιακής οδού.

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εγκατάστασης επιπλέον δέκα (10) κόκκινων κάδων

σε επιλεγμένες θέσεις εντός του αστικού ιστού του Δήμου για τη διαχείριση μεταχειρισμένων
ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την RECYCOM.
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8ο θέμα : Λήψη απόφασης για την κατανομή Β’ δόσης οικ. έτους 2022, για λειτουργικές

δαπάνες των διδακτηρίων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου, καθώς και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων για το χρονικό διάστημα από
01/04/2022 έως και 15/06/2022.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου
και με τηλεδιάσκεψη.
Επισημαίνουμε τα εξής βάσει της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.22:
«Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων
εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου
προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν
ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών
προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.»

