
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Παλαιό Φάληρο  30/05/2022 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η   Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ   Ζ Ω Η Σ  
 

17η  Τακτική Συνεδρίαση 27 Μαΐου 2022 

Ημέρα  Παρασκευή  & ώρα 10:30  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης  11301/23.05.2022 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  
 
 

Α/Α  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. Αποφ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
της στάθμευσης του κινητού πράσινου 
σημείου ΕΔΣΝΑ σε δημόσιους 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου. 

38 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
στάθμευσης του κινητού πράσινου σημείου 
ΕΔΣΝΑ σε δημόσιους κοινόχρηστους 
χώρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

2 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της με αρ. 47/2021 απόφασης 
Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑ: ΩΗ9ΕΩΞΕ-
Γ7Ω, ως προς τον τόπο κατοικίας, μετά 
την με αρ. πρωτ. 6915/28-3-2022, 
αίτηση του δικαιούχου. 

39 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 
με αρ. 47/2021 απόφασης Ποιότητας Ζωής 
με ΑΔΑ: ΩΗ9ΕΩΞΕ-Γ7Ω, ως προς τον τόπο 
κατοικίας, μετά την με αρ. πρωτ. 6915/28-
3-2022, αίτηση του δικαιούχου. 
 

3 

Λήψη απόφασης για την  κατάργηση 
μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της 
οδού ΘΕΜΙΔΟΣ 5 με αρ. κυκλ. ΙΖΜ 
4663 η οποία είχε παραχωρηθεί με την 
με αρ. 23/2021 ΑΔΣ, λόγω θανάτου της 
δικαιούχου. 

40 

Λήψη απόφασης για την  κατάργηση μιας 
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 
ΘΕΜΙΔΟΣ 5 με αρ. κυκλ. ΙΖΜ 4663 η οποία 
είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 23/2021 
ΑΔΣ, λόγω θανάτου της δικαιούχου. 
 

4 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
μίας  θέσης στάθμευσης για το 
αυτοκίνητο με αρ. κυκλ.  ITI 4098  επί 
της οδού ΝΗΡΗΪΔΩΝ 18-20. 

41 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας  
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλ.  ITI 4098  επί της οδού ΝΗΡΗΪΔΩΝ 
18-20. 

5 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
μίας  θέσης στάθμευσης για το 
αυτοκίνητο με αρ. κυκλ.  ΖΗΕ 7179  επί 
της οδού ΚΡΗΤΗΣ 29, κατόπιν 
αιτήσεως του Ι.Τ. 

42 

Λήψη απόφασης για τη μη παραχώρηση 
μίας  θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο 
με αρ. κυκλ.  ΖΗΕ 7179  επί της οδού 
ΚΡΗΤΗΣ 29, κατόπιν αιτήσεως του Ι.Τ. 
 

6 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
μίας  θέσης στάθμευσης για το 
αυτοκίνητο με αρ. κυκλ.  ΖΗΕ 7179  επί 
της οδού ΚΡΗΤΗΣ 29, κατόπιν 
αιτήσεως της Μ.Μ. 

43 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας  
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλ.  ΖΗΕ 7179  επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ 29, 
κατόπιν αιτήσεως της Μ.Μ. 
 

7 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
μίας  θέσης στάθμευσης για το 
αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΗΟ 7164  επί 
της οδού ΝΗΡΗΪΔΩΝ 67. 

44 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας  
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλ. ΙΗΟ 7164  επί της οδού ΝΗΡΗΪΔΩΝ 
67. 

8 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
μίας  θέσης στάθμευσης για το 
αυτοκίνητο με αρ. κυκλ.  ΙΜΡ 3588  επί 
της οδού ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 32. 

45 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας  
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλ.  ΙΜΡ 3588  επί της οδού 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 32. 

9 
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
μίας  θέσης στάθμευσης για το 

46 
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας  
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 



Α/Α  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. Αποφ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΥΖΚ 3165  επί 
της οδού ΜΕΝΕΛΑΟΥ 1Α. 

κυκλ. ΥΖΚ 3165  επί της οδού ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
1Α. 

10 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
μίας  θέσης στάθμευσης για το 
αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. YNX 1213  επί 
της οδού ΠΕΛΟΠΟΣ 34Α. 

47 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας  
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλ. YNX 1213  επί της οδού ΠΕΛΟΠΟΣ 
34Α. 

11 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
της δωρεάν παραχώρησης τμημάτων 
του Πάρκου Φλοίσβου (έναντι 
βοτανόκηπου) στο σύλλογο «Γιόγκα 
Ελλάδας» την Κυριακή, 19 Ιουνίου 
2022, από ώρα 11:00 μέχρι τη δύση του 
ήλιου, για τη διοργάνωση ανοιχτής 
εκδήλωσης, με αφορμή την 
«Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα». 

48 

Λήψη απόφασης για την μη έγκριση της 
δωρεάν παραχώρησης τμημάτων του 
Πάρκου Φλοίσβου (έναντι βοτανόκηπου) 
στο σύλλογο «Γιόγκα Ελλάδας» την 
Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, από ώρα 11:00 
μέχρι τη δύση του ήλιου, για τη 
διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης, με 
αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα». 
 

  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

                ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 


