
           
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. Φάληρο,  13.01.2023 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ.Πρωτ. :  1481 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     
          

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, στο άρθρο 78 του Ν. 
4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει και του 
άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., σας καλούμε στην 1η τακτική συνεδρίαση έτους 2023 
που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, την 17η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 17:00,  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 : Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής , για το β΄ εξάμηνο έτους 2022. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 
2ο θέμα : Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. 
 
3ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου "Σ. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ", στον "Σύλλογο Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ". 
 
4ο θέμα : Παραχώρηση χρήσης χώρου ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται επί της 
συμβολής των οδών Ήβης Αθανασιάδου 32 & Τρίτωνος (Κτήριο Διπλαράκου), προς το "ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΠΡΙΓΚΗΠΙΑΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ", προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως έδρα και 
χώρο συνεδριάσεων  του Συλλόγου. 
 
5ο θέμα : Διόρθωση της με αριθμ. 202/02.12.2022 (ΑΔΑ ΨΤΨΕΩΞΕ-15Γ) απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου, περί τροποποίησης του με αρ. πρωτ. 7764/29.3.2017 συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου, επί 
της οδού Ομήρου 54 (Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη). 
 
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του με αρ. πρωτ. 30480/18.11.2022 Πρακτικού της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ (Θέμα 2ο), που αφορά:  
  α) τον καθορισμό  του χρηματικού βραβείου που θα απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ  (κατάστημα Σταδίου αρ. 33, ΑΘΗΝΑ)» στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ευρώ (50,00€) ανά 
αριστούχο μαθητή και μαθήτρια (Γυμνασίων-Λυκείων) για το σχολικό έτος 2020-2021, οι οποίοι έχουν 
ήδη επιλεγεί και εγκριθεί σύμφωνα με τη με αρ. 18/13.1.2022 (ΑΔΑ:63ΣΝΩΞΕ-Φ9Μ) απόφαση Δ.Σ.  β) τη 
συμμετοχή στη «ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», που θα πραγματοποιηθεί την 30.1.2023,προκειμένου να 
γίνει η απονομή των Βραβείων στους άριστους μαθητές και μαθήτριες έτους  2020 – 2021 και  γ)την 
πίστωση ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 00-6739.005 του Κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» και σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.003 προϋπολογισμού του Δήμου, για την εκπλήρωση  
του σκοπού του έτους 2021. 
 
7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του με αρ. πρωτ. 30480/18.11.2022 Πρακτικού της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΜΑ 3ο)  που αφορά:  
Α) την επιλογή των είκοσι (20) αριστούχων μαθητών και μαθητριών (Γυμνασίων -Λυκείων) για το 
σχολικό έτος 2021-2022, Β) τον καθορισμό  του χρηματικού βραβείου που θα απονεμηθεί από το 
κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ  (κατάστημα Σταδίου αρ. 33, ΑΘΗΝΑ)» για το σχολικό έτος 



2021 - 2022 στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ευρώ (50,00€) ανά αριστούχο/α μαθητή/τρια και Γ) την έγκριση 
συμμετοχής στη «ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», που θα πραγματοποιηθεί την 30.1.2023, προκειμένου να 
γίνει η απονομή των Βραβείων στους άριστους μαθητές και μαθήτριες σχολικού έτους  2021 - 2022. 
 
8ο θέμα :  α) Έγκριση διάθεσης του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) ανά δικαιούχο,       
προκειμένου να χορηγηθεί  γαμήλιο επίδομα για το έτος 2022,  σε πέντε (5) γυναίκες με       χαμηλά 
οικονομικά εισοδήματα (άπορα κορίτσια), από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ.       ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 
(Ακίνητο Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ), β) έγκριση πίστωσης του ποσού των  είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 
(25.000,00€) σε βάρος του  Κ.Α. 00-6739.001 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του 
κληροδοτήματος «Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΔΗ» και του Κ.Α. 00-6739.002 του προϋπολογισμού του Δήμου και γ)  
καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας διάθεσης του ανωτέρω ποσού». 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
9ο θέμα : Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων της κρατικής επιχορήγησης για τη λειτουργία 
των δυο (2)  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 
10ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση των Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί για την έκδοση 
ενταλμάτων προπληρωμής. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
11ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης έργου με «διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
για την δημόσια σύμβαση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΦΛΟΙΣΒΟΣ" ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΦΛΟΙΣΒΟΣ”»». 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
12ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση Δημοτικού Χώρου για εκδήλωση εθελοντικής 
οργάνωσης. 
 

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
13ο θέμα : Λήψη απόφασης περί μερικής τροποποίησης της με αριθ. 186/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΠΚΩΞΕ-ΚΧ0) 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Λήψη απόφασης περί ορισμού Διευθυντών δομών «Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ)» Δήμου Παλαιού Φαλήρου», ήτοι αντικατάστασης της 
Διευθύντριας του 4ου ΚΔΑΠ. 
 
 
 

  
 


