
                             
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Π. ΦΑΛΗΡΟ  09.03.2017 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6038 

 
Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

Σας παρακαλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
(Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος),  την  13η Μαρτίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00  
βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του 
∆.Σ., στην 4η συνεδρίαση για το έτος 2017, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις 
στα παρακάτω θέµατα: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2017. 

 
2ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης µερικής αναµόρφωσης του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2017. 
 
3ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον ορισµό δύο (2) µελών της µειοψηφίας, ως µέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαµβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α/2007) ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. 
 
4ο θέµα : Λήψη απόφασης για την  έγκριση:  α) της παράτασης του µνηµονίου 
συνεργασίας µε τη  Μ.Κ.Ο. «ΑΝΟ∆ΟΣ»  για το χρονικό διάστηµα  1/11/2016 – 28/2/2017  
και β) του τροποποιηµένου µνηµονίου/συµφωνίας συνεργασίας µε τη Μ.Κ.Ο. «ΑΝΟ∆ΟΣ» 
δεόντως υπογεγραµµένο από το ∆ήµαρχο, ως το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.    
 
5ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)τη σύσταση «Συνδέσµου ∆ήµων Νοτίου Αττικής    β)τη 
συµµετοχή του ∆ήµου Π. Φαλήρου στο Σύνδεσµο και γ)την ψήφιση της συστατικής πράξης 
αυτού. 
 
6ο θέµα : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής ελέγχου θέσεων στάθµευσης σε 
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα.   
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
7ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης 
του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα 
χώρο» µε αναθεώρηση µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2017 σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 
3669/08 και το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016.            
                                                                               
 
8ο θέµα : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΣΚΕΠΗ» µε αρ.  µελέτης 30/2015 σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 4257/2014 και σύµφωνα 
µε το άρθρο 376 παρ.2 του Ν.4412/2016. 
 
9ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: «∆ιαγράµµιση οδοστρωµάτων και χρωµατισµός κεντρικών 



διαχωριστικών νησίδων στο ∆ήµο Π. Φαλήρου» σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 
και το άρθρο 376 παρ.2 του Ν. 4412/2016. 
 
10ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης περαίωσης της εργασίας 
«Υπηρεσίες υποστήριξης του ∆ήµου Π. Φαλήρου για την αξιολογική προσέγγιση 
διαφοροποιηµένων χωρικών ενοτήτων στα όρια του ∆ήµου Π. Φαλήρου και αξιολόγηση 
δυνατοτήτων ανάπτυξης µε Σχέδιο ∆ράσης για την Ολοκληρωµένη Προσέγγιση στη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη». 
 
11ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Μετατροπή αίθουσας σε 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο» προϋπολογισµού µελέτης 74.400,00 € συµπ. 
ΦΠΑ , µε συνοπτική διαδικασία, σύµφωνα µε την µε αρ.22/2017 µελέτη της Τ.Υ. 
 
 
12ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Εξωραισµός όψεων 3ου 
∆ηµοτικού, 3ου Γυµνασίου και 4ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου Π. Φαλήρου» προυπ/σµού 
200.000€ συµπ/νου ΦΠΑ,  µε ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε την µε αρ.23/2017 µελέτη 
της Τ.Υ. 
 
13ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων».  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
14ο θέµα : Λήψη απόφασης για την Ανατροπή των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  
δέσµευσης πίστωσης του κληροδότηµατος Φ. Ζουκίου,    για τις οποίες είτε η δαπάνη  έχει 
αποµειωθεί λόγω συµβασιοποίησης είτε εκτιµάται ότι δε θα εκτελεσθεί εν  µέρει µέσα στο 
οικονοµικό έτος 2016 (Π∆ 113/2010). 
 
15ο θέµα : Λήψη απόφασης για την Ανατροπή των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  
δέσµευσης πίστωσης του κληροδότηµατος Π. Αθανασιάδη , για τις οποίες είτε η δαπάνη  έχει 
αποµειωθεί λόγω συµβασιοποίησης είτε εκτιµάται ότι δε θα εκτελεσθεί εν  µέρει µέσα στο 
οικονοµικό έτος 2016 (Π∆ 113/2010). 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 

 
16ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών ∆ιαφορών & Αµφισβητήσεων, για το έτος 2017. 
 
17ο θέµα : Κατακύρωση των αποτελεσµάτων µετά την µε αρ. πρωτ. 27345/15.11.2016 
Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος περί «Υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση 
γαµήλιου επιδόµατος σε άπορα κορίτσια» από το κληροδότηµα «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η» 
στην οδό Οµήρου αρ. 54, Αθήνα. 
 
18ο θέµα : Κατακύρωση της προσφοράς για την εκµίσθωση του διαµερίσµατος επί της 
οδού Οµήρου αρ. 54 στην Αθήνα  του κληροδοτήµατος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η», µετά 
από τη µε αρ. 2906/6.2.2017 Ανακοίνωση – Αγγελία Μίσθωσης που δηµοσιεύθηκε στις 
10.2.2017 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
19ο θέµα : Ορισµός ενός/µίας εκπροσώπου του ∆ήµου Παλ. Φαλήρου ως ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ του 
«Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
καθώς και ενός/µίας αναπληρωτή/τριας του/της, για το έτος 2017. 

 
20ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 18,18€ για ΤΑΠ έτους 2017 & 72,23€ για 
∆Τ έτους 2017, όπως βεβαιώθηκαν στην κα ΓΡΙΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 2) 18,18€ για ΤΑΠ έτους 
2017 & 72,23€ για ∆Τ έτους 2017, όπως βεβαιώθηκαν στον κ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑ ΑΝΤΩΝΙΟ. 
 
21ο θέµα : Λήψη απόφασης για την τριετή παράταση εκταφής ατελώς τάφου τριετούς 
χρήσεως µε στοιχεία 90/11 που είναι ενταφιασµένος ο ∆αβαριάς Κων/νος ετών 33 (σε 



συνέχεια της υπ. αρ. απ. 119/30-3-2015 του ∆Σ) έως την 21/2/2020 για σοβαρούς 
κοινωνικούς λόγους. 
 
22ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισµό τάφου τριετούς χρήσεως µε στοιχεία 
68/5 που είναι ενταφιασµένη η Κατσιέρη Ευαγγελία ετών 18, τον χαρακτηρισµό του σε 
οικογενειακό και την παραχώρησή του στον Ιωάννη Κατσιέρη, ύστερα από την 
16563/06.07.2014 αίτησή του.  
 
23ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του Απολογισµού του κληροδοτήµατος Π. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΕΤΟΥΣ 2016 (ακίνητο Σταδίου & Οµήρου). 
 
24ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του Απολογισµού του κληροδοτήµατος  
ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

25ο θέµα : Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου 
(1 θέση ΠΕ Ιατρού ειδικού παθολόγου-διαβητολόγου). 
 
26ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισµού του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», οικονοµικού έτους 2016. 

 
27ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον ορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε 
την επωνυµία : «∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Π. Φαλήρου». 
 
28ο θέµα : Λήψη απόφασης για  τον καθορισµό των εξόδων παράστασης του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ». 
 
29ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον ορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε 
την επωνυµία : «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Π. Φαλήρου». 
 
30ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον ορισµό ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως Προέδρου της 
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς επίσης και τον ορισµό του εκπροσώπου των 
παραγωγικών τάξεων. 

 
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
31ο θέµα : Λήψη απόφασης για την παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης µε τον 
Ε.∆.Σ.Ν.Α. για την παροχή υπηρεσιών µεταφόρτωσης απορριµµάτων στο ΣΜΑ Σχιστού έως 
την 30η Απριλίου 2017. 
 
32ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας 
καθαριότητας της παραλίας του Μπάτη και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη 
που διαθέτει τον εξειδικευµένο εξοπλισµό και προσωπικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για ενηµέρωσή σας, µετά από τηλεφωνική επικοινωνία το Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύναται 
να λειτουργήσει την Παρασκευή 10/03/2017 και µέχρι ώρα 15:00 για χορήγηση αντιγράφων των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και προκειµένου να ενηµερωθούν οι Σύµβουλοι επί των θεµάτων. 
 


