
                             
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Π. ΦΑΛΗΡΟ    11 .05.2017 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11619 

 
Ο Πρόεδρος ̟ρος τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

Σας ̟αρακαλούµε να ̟ροσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
(Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος),  στις 15  Μαΐου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00,  βάσει του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 (∆. Κ.Κ.) και του άρθρου 9 του 
Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.Σ., στην 9η συνεδρίαση για το έτος 2017, ό̟ου θα συζητηθούν 
και θα ληφθούν α̟οφάσεις στα ̟αρακάτω θέµατα: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1ο θέµα : Έγκριση της 3ης τρο̟ο̟οίησης Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017.  
 
2ο θέµα : Έγκριση  της 3ης   µερικής αναµόρφωσης του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2017.   

 
3ο θέµα : Έγκριση µνηµονίου/συµφωνίας συνεργασίας του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου µε το 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την 
υ̟ογραφή του µνηµονίου/συµφωνίας συνεργασίας. 
 
4ο θέµα : Συγκρότηση της ∆ηµοτικής Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαβούλευσης. 
 
5ο θέµα : Συγκρότηση της ∆ηµοτικής Ε̟ιτρο̟ής Ισότητας των  Φύλων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010. 
 
6ο θέµα : Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων µε τους ανα̟ληρωτές τους ως µελών της 
Ε̟ιτρο̟ής Εκτίµησης Εκ̟οιουµένων Ακινήτων κ.λ.̟. (Π.∆. 270/81, άρθρο 186 του Ν.3463/06). 
 
7ο θέµα : Ε̟ικαιρο̟οίηση της µε αρ. 72/2013 Α.∆.Σ., ως ̟ρος το µέρος ̟ου αφορά  στον 
υ̟εύθυνο εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου µας για το ̟ρόγραµµα «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης-
Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας & Προγράµµατα Το̟ικής Εµβέλειας». 
 
8ο θέµα : Ορισµός τριών (3) ∆ηµοτικών Συµβούλων µε τους ανα̟ληρωτές τους, ως µελών 
της Ε̟ιτρο̟ής Καταστροφής Αντικειµένων ̟ου δεν έχουν καµία αξία.   
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
9ο θέµα : Έγκριση ̟ρωτοκόλλου ̟ροσωρινής & οριστικής ̟αραλαβής του έργου 
«Μετατρο̟ή ̟αιδικής χαράς Μ̟άτη σε χώρο αθλο̟αιδιών ενηλίκων». 
 
10ο θέµα : Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή φθαρµένων & ε̟ικίνδυνων 
̟εζοδροµίων στην ευρύτερη ̟εριοχή Αµφιθέας Π.Φαλήρου». 
 
11ο θέµα : Έγκριση ̟ρωτοκόλλου ̟ροσωρινής & οριστικής ̟αραλαβής του έργου «Ε̟ισκευή 
κατε̟ειγούσης φύσεως ε̟ικίνδυνων καθιζήσεων λιθόστρωτων δρόµων». 



 
12ο θέµα : Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή ̟αιδικής 
χαράς οδού Πυθαγόρα ̟εριοχής  Αγ. Βαρβάρας, οδού Παµφυλίας και οδού Σκαβάντζου 
̟εριοχής Αµφιθέας» 
13ο θέµα : Έγκριση ̟ρωτοκόλλου ̟ροσωρινής & οριστικής ̟αραλαβής του έργου 
«Κατασκευή γη̟έδου  ¨ΜΠΟΤΣΕ¨  στον ελεύθερο χώρο της ̟αιδικής χαράς στην Αγία Σκέ̟η». 
 
14ο θέµα : Έγκριση ̟ρωτοκόλλου ̟ροσωρινής & οριστικής ̟αραλαβής του έργου 
«Ανακατασκευή ̟αλαιών ασφαλτοτα̟ήτων». 

 
15ο θέµα : Έγκριση του 1ου Συγκριτικού ̟ίνακα «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ∆ήµου 
Π. Φαλήρου».  

 
16ο θέµα : Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2016». 
 
 
17ο θέµα : Έγκριση ή µη ̟αραχώρησης µίας (1) θέσης στάθµευσης για το αυτοκίνητο µε 
αρ.κυκλοφορίας  ΖΚΝ 8833  ε̟ί της οδού Αµφιτρίτης 13, κατό̟ιν της µε αρ.̟ρωτ. 1111/16-1-
2017 αίτησης του κ. ΚΑΡΟΥΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

 
18ο θέµα : Έγκριση ή µη ̟αραχώρησης µίας (1) θέσης στάθµευσης για το αυτοκίνητο µε 
αρ.κυκλοφορίας  ΙΒΜ 5496  ε̟ί της οδού Αριστείδου 8Α , κατό̟ιν της µε αρ.̟ρωτ. 7155/22-3-
2017 αίτησης του κ. ΚΟΥΝΟΥΣΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 
19ο θέµα : Έγκριση ή µη ̟αραχώρησης µίας (1) θέσης στάθµευσης για το αυτοκίνητο µε 
αρ.κυκλοφορίας  ΙΗΝ 7975  ε̟ί της οδού Πρωτέως 68 , κατό̟ιν της µε αρ.̟ρωτ. 29749/15-12-
2016 αίτησης του κ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΙΟΥ. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
20ο θέµα : Έγκριση εκτέλεσης του ̟ροϋ̟ολογισµού Α’ τριµήνου έτους 2017. 
 
21ο θέµα : Έγκριση ε̟ιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων & Σωµατείων του ∆ήµου µας για 
το έτος 2017 και ̟ίστωσης ̟οσού 21.500 €  στον Κ.Α. 00-6736.001 ̟ροϋ̟ολογισµού οικ.έτους 
2017. 

 
22ο θέµα : Έγκριση ε̟ιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων & Σωµατείων του ∆ήµου µας για το 
έτος 2017 και ̟ίστωσης ̟οσού 192.000 €  στον Κ.Α. 00-6735.003 ̟ροϋ̟ολογισµού οικ.έτους 2017. 
  
23ο θέµα : Έγκριση της 1ης Μερικής Αναµόρφωσης του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2017 του 
κληροδοτήµατος Π. Αθανασιάδη. 

 
24ο θέµα : Έγκριση της 1ης Μερικής Αναµόρφωσης του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2017 του 
κληροδοτήµατος Φερράχ Ζουκίου. 

 
25ο θέµα : Έγκριση ̟ίστωσης των Κ.Α.: 00-6525.001, 10-6279.001, 10-6273, 10-6271, 10-
6115.002, 10-8115.001 του κληροδοτήµατος Φερράχ Ζουκίου (ακίνητο οδού Νηρηίδων 18-20). 

 
26ο θέµα : Έγκριση ̟ίστωσης των α) Κ.Α.: 00-6525.001, 10-6279.001, 10-6273.001, 10-6271, 10-
6115.002, 10-8115.001 του κληροδοτήµατος Π. Αθανασιάδη (ακίνητο οδού Οµήρου 54) και β) 
Κ.Α. 00-6525.002 του κληροδοτήµατος Π. Αθανασιάδη (ακίνητο οδού Σταδίου 33). 

 
27ο θέµα : Έγκριση ισολογισµού χρήσεως 2016 του κληροδοτήµατος Π. Αθανασιάδη. 



 
28ο θέµα : Έγκριση ισολογισµού χρήσεως 2016 του κληροδοτήµατος ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ. 
 
29ο θέµα : Ανατρο̟ή των Προτάσεων Ανάληψης Υ̟οχρέωσης δέσµευσης ̟ίστωσης  στους 
Κ.Α. 00-6739.001 «∆α̟άνες ακινήτου Νηρηίδων 18-20 (κληροδότηµα Φ. Ζουκίου)» και Κ.Α. 00-
6739.002 «∆α̟άνες ακινήτου Οµήρου 54 (κληροδότηµα Π. Αθανασιάδη)» και για τις ο̟οίες είτε 
η δα̟άνη έχει α̟οµειωθεί λόγω συµβασιο̟οίησης  είτε εκτιµάται ότι δε θα εκτελεσθεί εν µέρει 
µέσα στο οικ. έτος 2017 (Π∆ 80/2016). 

 
30ο θέµα : Συµ̟ληρωµατική έγκριση ̟ίστωσης ̟οσού 4,82€ ̟ου θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-
6739.003 «∆α̟άνες ακινήτου Σταδίου 33 (κληροδότηµα Π. Αθανασιάδη)» ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. 
έτους 2017. 

 
31ο θέµα : ∆ιαγραφή α̟ό το σύστηµα  του µε αρ. ̟αραστατικού  01918/29-12-2016, ̟οσού 
30,55€ της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «∆ιατρα̟εζικά Συστήµατα Α.Ε.» ̟ου αφορά δα̟άνες 
υ̟οχρέωσης του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟ.Α.ΚΕ.) ∆ήµου Π. Φαλήρου» 
και εκ ̟αραδροµής συµ̟εριλήφθηκε στις υ̟οχρεώσεις του ∆ήµου. 
 
32ο θέµα : Καταστροφή εγγράφων του τµήµατος Ταµειακής Υ̟ηρεσίας της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής, σύµφωνα µε το µε αρ.̟ρωτ. 4931/2017 
Πρωτόκολλο Εκκαθάρισης Αρχείου. 
 
33ο θέµα : Έγκριση α) υλο̟οίησης της αρτοκλασίας στα ̟λαίσια του εορτασµού των 
Α̟οστόλων Πέτρου & Παύλου στις 28-6-2017 στο Κοιµητήριο Π. Φαλήρου, β) διάθεσης 
̟ίστωσης ̟οσού 434,00 € και  γ) διαµόρφωσης τεχνικών ̟ροδιαγραφών για την εκτέλεση της 
̟ροµήθειας άρτου. 

 
34ο θέµα : Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων και ̟ροσφυγών διαγωνισµών του 
τµήµατος Προµηθειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

 
35ο θέµα : Ε̟έκταση ισχύος, για ένα έτος, της υφιστάµενης σύµβασης του ∆ήµου µε την 
Τρά̟εζα Πειραιώς για την τήρηση του τρα̟εζικού λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης των 
διαθεσίµων του ∆ήµου, των Ν.Π.∆.∆. και των κληροδοτηµάτων. 

 
 

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

 
36ο θέµα : Σύνταξη ανακοίνωσης ̟ρος εκµίσθωση του γραφείου-καταστήµατος Νο 3 του 
̟ρώτου (Α’) ορόφου ̟ολυκατοικίας, του Αυτοτελούς Κεφαλαίου ∆ιαχείρισης «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η», ε̟ί της συµβολής των  οδών Σταδίου 33 & Πεσµατζόγλου αρ. 3 στην Αθήνα.   
 
37ο θέµα : Ανανέωση της µείωσης του µισθώµατος, ̟ου καταβάλλεται για τη µίσθωση του 
∆ηµοτικού ̟ερι̟τέρου ε̟ί της Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας αρ.103, κατά 20% για ένα ακόµα έτος, 
δηλαδή α̟ό 16.06.2017 έως 15.06.2018. 
 
38ο θέµα : Έγκριση σύνταξης και έκδοσης, α̟ό το ∆ήµαρχο Παλαιού Φαλήρου, 
Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Α̟οβολής κατά της εταιρείας «Π.ΜΑΡΙΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» 
̟ροκειµένου να α̟οβληθεί α̟ό το µίσθιο Εστιατόριο-Αναψυκτήριο, εντός του Πάρκου 
Φλοίσβου, το ο̟οίο αυθαίρετα κατέχει και να ̟εριέλθει η κατοχή αυτού στο ∆ήµο Π. Φαλήρου. 

 
39ο θέµα : Α̟ευθείας εκµίσθωση του µικρού ανοικτού θεάτρου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, 
για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών (Ιούνιος-Αύγουστος), σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 
2 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΠΟΥ∆ΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 



ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ & ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ» για 
̟αραστάσεις θεάτρου σκιών. 

 
40ο θέµα : Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υ̟ογραφή του συµβολαίου ανάκλησης της 
δωρεάς της Κ. Κωνσταντο̟ούλου ̟ρος το ∆ήµο των 3/8 ενός διαµερίσµατος ̟ου βρίσκεται ε̟ί 
της συµβολής των οδών Κεραµεικού 38 & Κολοκυνθούς στην Αθήνα. 

 
41ο θέµα : Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (̟λατεία Εθνικής Αντιστάσεως) για 
εξυ̟ηρετούµενα άτοµα, συνολικού εµβαδού 40 τ.µ. για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της εταιρείας «ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.», το ο̟οίο βρίσκεται 
στην οδό Αµφιτρίτης αρ.3. 
 
42ο θέµα : Έγκριση ∆ιαγραφής: 1) 9,87 € για ΤΑΠ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. 
ΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου,  2) 9,87€ για ΤΑΠ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στους κ.κ. 
ΧΥΜΑ-ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ-ΜΟΒΙ∆ΟΥ,  3) 156,26 €  για ΤΑΠ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην 
εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «Χ & Κ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,   4) 12,68 € για ΤΑΠ έτους 2017, 
ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,   5) 12,68 € για ΤΑΠ έτους 
2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ,  6)  86,11 € για ΤΑΠ έτους 2017, 
ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,  7) 37,34 € για ΤΑΠ & ΤΦ έτους 2017, 
ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΣΚΛΑΒΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του Εµµανουήλ,  8) 17,01 € για ΤΑΠ & ΤΦ 
έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ∆Η ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ του Γεωργίου, 9) 
36,83 € για ΤΑΠ & ΤΦ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. ΜΗΝ∆ΡΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ του 
Νικολάου,  10) 80,00 € για κλήση έτους 2013, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΠΑΠΑΖΗΚΟ 
ΝΑΘΑΝΑΗΛ  του Σ̟υρίδων. 
 
43ο θέµα : Έγκριση ∆ιαγραφής: 1) 31,36 € για ΤΑΠ & ΤΦ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην 
κα. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του Ιωάννη,  2) 40,43 € για ΤΑΠ & ΤΦ έτους 2017, 
ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη,  3) 31,84 € για ΤΑΠ & 
ΤΦ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. ΚΟΥΛΟΥΚΥΘΑ ΟΥΡΑΝΙΑ,  4) 95,08 € για ΤΦ & 
ΤΑΠ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ,  5)  86,63 € για ΤΦ 
& ΤΑΠ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. ΣΓΟΥΡ∆Α ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  6) 80,00 € για κλήση 
έτους 2012, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΜΠΑΣΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ανδρέα,  7) 208,12 € για ∆Τ  
έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ηλία,  8) 15.07 € για ΤΑΠ 
& ΤΦ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Αλεξάνδρου,  9) 4,24 € 
για ∆Τ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΚΥΤΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Νικολάου, 10) 
31,87 € για ΤΑΠ & ΤΦ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
του Παναγιώτη,  11) 50,48 € για ΤΑΠ & ΤΦ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. ΖΟΡΜΠΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του Γρηγορίου. 

 
44ο θέµα : Έγκριση ∆ιαγραφής:  1) 27,58 €  για ∆Τ & ΤΑΠ έτους 2017,  ό̟ως βεβαιώθηκαν 
στον κ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ∆ηµητρίου,  2) 53,38€ για ΤΦ & ΤΑΠ έτους 2017, ό̟ως 
βεβαιώθηκαν στην κα. ΒΕΡΓΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του  Ανδρέα,  3) 28,06 € για ΤΑΠ έτους 2017, ό̟ως 
βεβαιώθηκαν στον κ. ΨΑΡΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Σταµατίου,  4) 710,00€ για κλήση έτους 
2010, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. ΜΠΑΚΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  του Γεωργίου,  5) 18,06€ για ΤΑΠ 
& ΤΦ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου,  6) 
1.505,76€ για ΤΑΠ, ∆Φ & ∆Τ ετών 2009-2015, ό̟ως βεβαιώθηκαν στην κα. ΜΑΛΤΕΖΟΥ 
ΕΛΕΝΗ,  7) 75,37€ για ΤΑΠ & ΤΦ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η,  8) 104,32 € για ΤΑΠ & ∆Τ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΜΠΑΝΑ 
ΙΩΑΝΝΗ του ∆ηµητρίου, 9) 48,45€ για ΤΑΠ & ΤΦ έτους 2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ∆ηµητρίου,  10) 25,44€ για ∆Τ έτους 2017, ό̟ως 
βεβαιώθηκαν στην κα. ΚΕΦΑΛΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Λεωνίδα, 11) 26,05€ για ΤΑΠ & ΤΦ έτους 
2017, ό̟ως βεβαιώθηκαν στον κ. ΣΑΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου. 



 
45ο θέµα : Ε̟ιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ̟οσού 54,54 € ̟ου κατεβλήθησαν για ∆Τ, 
∆Φ, & ΤΑΠ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ  α̟ό την κα. ΛΕΚΑΤΣΑ ΧΡΥΣΑ του Συµεών. 
 
46ο θέµα : Α̟οχαρακτηρισµός οικογενειακού τάφου µε στοιχεία 78/12 σε τριετούς και 
ταυτόχρονα τον χαρακτηρισµό του µε στοιχεία 79/33 τριετούς σε οικογενειακό και την 
̟αραχώρηση του στην Κοντέα Αικατερίνη κατό̟ιν της µε αρ.̟ρωτ. 6072/10-3-2017 αιτήσεως 
της. 
 
47ο θέµα : Α̟οχαρακτηρισµός τάφου τριετούς χρήσεως µε στοιχεία 105/3 ̟ου είναι 
ενταφιασµένος ο Φύτρος Σώστης (Σώζων), δηµότης Π.Φαλήρου, ετών 32 τον χαρακτηρισµό του 
σε οικογενειακό και την ̟αραχώρηση του στον Ευάγγελο Φύτρο κατό̟ιν της µε αρ.̟ρωτ. 
3988/9-2-2010 αιτήσεως του. 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

48ο θέµα : Έγκριση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου 
Παλαιού Φαλήρου. 
 
49ο θέµα : Έγκριση: α) υλο̟οίησης της 63ης Εθελοντικής Αιµοδοσίας του ∆ήµου στις 20 και 21 
Μαΐου 2017,  β) ̟ίστωσης ̟οσού 1.732,24 € συµ̟/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6473.001 
̟ροϋ̟ολογισµού οικ.έτους 2017 και γ) των τεχνικών ̟ροδιαγραφών. 

 
50ο θέµα : Έγκριση: α) υλο̟οίησης της διοργάνωσης «Μαθητικών Αγώνων Στίβου» του 
∆ήµου, στις 31/5/2017 για τους µαθητές  των ∆ηµοτικών Σχολείων, ̟ου θα διεξαχθεί στο 
∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο (∆.Α.Κ.), β) ̟ίστωσης & διάθεσης ̟οσού 2.265,06 € σε βάρος του 
Κ.Α. 15-6472.006 ̟ροϋ̟ολογισµού οικ.έτους 2017 και γ) των τεχνικών ̟ροδιαγραφών. 

 
51ο θέµα : Έγκριση: α) υλο̟οίησης της διοργάνωσης «Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής-Χορού-
Θεάτρου», στις 16 & 17 Ιουνίου 2017, ̟ου θα διεξαχθεί στη το̟οθεσία «Μ̟άτη», β) διάθεσης 
̟οσού 2.488,30 € σε βάρος του Κ.Α.  15-6472-007 ̟ροϋ̟ολογισµού οικ.έτους 2017 και γ) των 
τεχνικών ̟ροδιαγραφών. 

 
52ο θέµα : Έγκριση ̟ίστωσης ̟οσού: α) 30.000,00 €  για την ε̟ιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆.  µε 
την ε̟ωνυµία «Ενιαία Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Παλαιού 
Φαλήρου»,   β) 15.000 € για την ε̟ιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία «Ενιαία Σχολική 
Ε̟ιτρο̟ή ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Π.Φαλήρου» ̟ροκειµένου να καλυφθούν 
λειτουργικές δα̟άνες των σχολικών µονάδων. 

 
53ο θέµα : Α̟οδοχή και κατανοµή Β’ δόσης οικ.έτους 2017, για λειτουργικές δα̟άνες των 
διδακτηρίων Α/βάθµιας & Β/βάθµιας Εκ̟αίδευσης του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου και 
α̟οζηµίωση σχολικών τροχονόµων Α’ εξάµηνου 2017. 
 
54ο θέµα : Ορισµός µελών (11/µελές) διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία 
«ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ». 
 
55ο θέµα : Ορισµός µελών (13/µελές) διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία 
«ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ». 
 



56ο θέµα : Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης-̟αραλαβής ̟ροµηθειών και ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών του τµήµατος Μηχανοργάνωσης-Μηχανογράφησης. 

 
57ο θέµα : Έγκριση της 2ης µερικής αναµόρφωσης του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2017 του 
Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου.» 

 
58ο θέµα : Έγκριση της 2ης µερικής αναµόρφωσης του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2017 του 
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου». 

 
59ο θέµα : Έγκριση Α̟ολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την ε̟ωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικονοµικού έτους 2016. 
 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

60ο θέµα : Έγκριση σύναψης νέας ̟ρογραµµατικής σύµβασης ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου & 
Ε.∆.Σ.Ν.Α. για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών µεταφόρτωσης α̟ορριµµάτων στο ΣΜΑ Σχιστού, 
τριετής διάρκειας, (1/5/2017 – 30/4/2020) και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για υ̟ογραφή της 
σύµβασης. 
 
61ο θέµα : Έγκριση ονοµατοδοσίας ̟αιδικής χαράς µε το όνοµα «Πυρονόµος Ματθαίος 
Μάντζιος». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για ενηµέρωσή σας, µετά α̟ό τηλεφωνική ε̟ικοινωνία το Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
δύναται να λειτουργήσει την Παρασκευή 12.05.2017 και µέχρι ώρα 15:00 για χορήγηση 
αντιγράφων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και ̟ροκειµένου να ενηµερωθούν οι 
Σύµβουλοι ε̟ί των θεµάτων. 
 


