ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π. ΦΑΛΗΡΟ 23 Ιανουαρίου 2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ : 1882

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου
Σας παρακαλούµε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
(Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος), στις 27 του µηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 04:00 µµ, 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 1η
συνεδρίαση για το έτος 2017, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα
παρακάτω θέµατα:

Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων: 20.05.2016, 10.06.2016 (2 συνεδριάσεις),
29.06.2016, 21.07.2016
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος έτους
2017.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση µελών της Επιτροπής "∆ιενέργειας ελέγχων της
τήρησης των όρων λειτουργίας παιδοτόπων και βεβαίωσης παραβάσεων" (σχετ. η µε αρ.
225/2014 Α.∆.Σ.)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδροµίων οδού Πεντέλης» προϋπολογισµού
350.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & αναθεώρησης µε ανοικτή διαδικασία
σύµφωνα µε την µε αρ. 1/2017 µελέτη της Τ.Υ.
5.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
«Ανακατασκευή φθαρµένων και επικίνδυνων πεζοδροµίων» αρ. µελέτης 5/2014 .

έργου

6.

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων» αρ. µελέτης 4/2014 σύµφωνα µε το
άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 και το άρθρο 7 & 2 του Ν. 4412/2016.

7.

Λήψη απόφασης για την α) έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ Περιφέρειας Αττικής & του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου για την εκτέλεση του έργου

«Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθµευσης οχηµάτων καθαριότητας και υπέργειου χώρου
γραφείων καθαριότητας και χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς στο Ο.Τ.381» συνολικού
προϋπολογισµού 4.880.000 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και β) εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου για την υπογραφή της.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου µας µε την
επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ &ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ» συστατική πράξη, για
το έτος 2017 και την έγκριση πίστωσης ποσού € «700.000,00» σε βάρος του Κ.Α. 006715.010 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 ( άρθρο 235 του Ν. 3463/2006
∆.Κ.Κ.).
9.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού € 248.727,80 από το Υπουργείο Εσωτερικών
στο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ»,
για τις κατανοµές από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των νοµικών προσώπων κι υπηρεσιών.

10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού € 454.974,81 από το Υπουργείο Εσωτερικών
στο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ Π.
ΦΑΛΗΡΟΥ», για τις κατανοµές από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 για
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των νοµικών προσώπων κι υπηρεσιών.
11. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου µας µε την
επωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ» συστατική πράξη, για το έτος
2017 και την έγκριση πίστωσης ποσού € «730.000,00» σε βάρος του Κ.Α. 00-6715.009
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 ( άρθρο 235 του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ.).

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση
ενταλµάτων προπληρωµής.

των

Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί για την έκδοση

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το τέταρτο τρίµηνο
έτους 2016.
14. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου του
Τµήµατος Εκδόσεως Αδειών Καταστηµάτων και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆/νσης
∆ηµοτικών Προσόδων.
15. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου του
Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων.

16. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου του
Τµήµατος Πρ/σµού- Λογιστικού της ∆/νσης Ο.Υ.
17. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου του
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Ο.Υ.

18. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου του
Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης Ο.Υ.
19. Λήψη απόφασης για το τηρούµενο χρηµατικό ποσό (τραπεζογραµµάτια και κέρµατα) στο
χρηµατοκιβώτιο του ταµείου, σε ηµερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής
κίνησης.

20. Λήψη απόφασης για:α) την υλοποίηση της εκδήλωσης βράβευσης συνταξιοδοτηθέντων
κατά το
έτος 2016 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης β)
την έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.237,11 € συµπ. ΦΠΑ για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης βράβευσης συνταξιοδοτηθέντων εκπαιδευτικών, γ) τη διαµόρφωση των
τεχνικών προδιαγραφών.
21. Λήψη απόφασης για α) την υλοποίηση εορταστικής εκδήλωσης µελών ΚΑΠΗ
(Χριστούγεννα, Πάσχα, έναρξη κ.λ.π.) για την ετήσια κοπή της πίτας που θα
πραγµατοποιηθεί στις 31/01/2017 για το Γ΄ ΚΑΠΗ, στις 01/02/2017 για το Α΄ ΚΑΠΗ
και στις 6/2/2017 για το Β΄ΚΑΠΗ β) την έγκριση & διάθεση της πίστωσης ποσού
744,00 € συµπ. ΦΠΑ για τη διοργάνωση της εορταστικής εκδήλωσης µελών ΚΑΠΗ
(Χριστούγεννα, Πάσχα, έναρξη κλπ.) για την ετήσια κοπή της πίτας, γ) τη διαµόρφωση των
τεχνικών προδιαγραφών.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ

22. Λήψη απόφασης αναφορικά µε την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ) ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ στο Κ.Υ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ» µε εκπρόσωπο τον ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, το οποίο βρίσκεται επί
της συµβολής της Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 24 & Άτλαντος αρ. 1.
23. Λήψη απόφασης αναφορικά µε την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ) ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ στο Κ.Υ.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού ΟΡΦΕΩΣ αρ. 1.
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης του ποσού των διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ
(248,00), σε βάρος του Κ.Α. 00-6113.001 του προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος
«ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η» τρέχοντος έτους «∆απάνες τεχνικών».
25. Λήψη απόφασης για την εκµίσθωση του διαµερίσµατος του τρίτου ορόφου
πολυκατοικίας, επί της οδού Οµήρου αρ. 54, που ανήκει στο κληροδότηµα «ΠΑΥΛΟΥ Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η», έναντι µηνιαίου µισθώµατος 1.000€ (µετά την µε αρ.πρωτ.
1141/16.01.2017 εκτίµηση).
26. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού
Αµφιτρίτης αρ.14 και µεταφορά της στο κενωθέν περίπτερο, που βρίσκεται επί της
συµβολής των οδών Ναϊάδων αρ.119 και Αχιλλέως.
27. Λήψη απόφασης για την παράταση του από 02/07/2012 Ιδιωτικού Συµφωνητικού
Μίσθωσης µε το Χριστιανικό Ίδρυµα Νεότητας «Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ», το οποίο λήγει την
31/05/2017 και αφορά τη µίσθωση του ακινήτου επί της οδού Τρίτωνος 118, για τη
στέγαση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης (µε το αυτό ενοίκιο ύψους 2.119,11€).
28. Λήψη απόφασης για την παράταση του από 31/07/2014 Ιδιωτικού Συµφωνητικού
Μίσθωσης µε την εταιρεία SMART POSTER Α.Ε., το οποίο λήγει την 31/7/2017 και
αφορά τη µίσθωση κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου, για τοποθέτηση στεγάστρων στις
στάσεις αναµονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών, µε διαφηµιστικές κατασκευές.
29. Λήψη απόφασης για: α)την επιλογή των αριστούχων µαθητών (Γυµνασίων-Λυκείων) για
το σχολικό έτος 2015-2016,β) τον καθορισµό του χρηµατικού βραβείου που θα
απονεµηθεί από το κληροδότηµα «ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ» στο ποσό των 100,00€ ανά
βραβευθέντα και γ) την έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης που θα
πραγµατοποιηθεί την 30/1/2017.

30. Λήψη απόφαση περί διαγραφής ποσού 176.858,08€ που βεβαιώθηκαν στην εταιρεία
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ για µισθώµατα για το κατάστηµα που διατηρεί στο
Πάρκο Φλοίσβου βάσει συµφωνητικών µίσθωσης και αποφάσεων ∆Σ. και µετά την µε
αριθµό 2463/2016 απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών.
31. Λήψη απόφασης περί διαγραφής:1) ποσού 80,00€ Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό
κατάλογο 159, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/01-04-2013 τριπλότυπο βεβαίωσης στον κ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟ, 2) ποσού 80,00 € Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό
κατάλογο 195, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/02-10-2013 τριπλότυπο βεβαίωσης στον κ.
ΤΟΥΜΑΝΙ∆Η ΠΑΥΛΟ, 3)ποσού 900,00€ για κλήσεις έτους 2013, όπως βεβαιώθηκαν στον
κ. ΖΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟ, 4) 80,00 € Κλήση έτους 2012 από τον χρηµατικό κατάλογο
401, όπως βεβαιώθηκε µε το 1019/22-09-2015 τριπλότυπο βεβαίωσης στον κ. ΤΣΙΓΑΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟ, 5 ) 80,00€ Κλήση έτους 2013 από τον χρηµατικό κατάλογο 480, όπως
βεβαιώθηκε µε το 1061/04-10-2016 τριπλότυπο βεβαίωσης στην εταιρεία OLYMPIC
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑ 6) Α) 40,00€ Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 190,
όπως βεβαιώθηκε µε το 995/02-10-2013 τριπλότυπο βεβαίωσης και β) 80,00€ Κλήση
έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 193, όπως βεβαιώθηκε µε το 998/02-10-2013
τριπλότυπο βεβαίωσης στην κα ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
32. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών
(σύνολο αιτουµένων θέσεων 59).
33. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του αριθµού των σπουδαστών Τ.Ε.Ι που επιθυµούν
να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο ∆ήµο µας σε ειδικότητες σχετικές µε το
επάγγελµα τους µε ηµεροµηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης την 01.03.2017.

Για ενηµέρωσή σας , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία το Γραφείο ∆ηµοτικού
Συµβουλίου δύναται να λειτουργήσει την Τετάρτη 25/01/2017 και µέχρι ώρα 15:00 για
χορήγηση αντιγράφων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και προκειµένου να
ενηµερωθούν οι Σύµβουλοι επί των θεµάτων.

