
                             
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Π. ΦΑΛΗΡΟ,    18.09.2017   
 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :   22673 

 

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος),  στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00,  
βάσει του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 (Δ. Κ.Κ.) και του 
άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., στην 15η συνεδρίαση για το έτος 2017, όπου θα 
συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1ο θέμα : Έγκριση  της 6ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

2ο θέμα : Λήψη απόφασης επί του με αρ.πρωτ. 2162/22.06.2017 αιτήματος της ΚΕΔΕ , που 
αφορά στον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου. 
 
3ο θέμα : Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων - Βρυξέλλες, 9-12 Οκτωβρίου 2017. 
 
4ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη Συμπλήρωση και υποβολή πρότασης για το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας 2016-2019. 
 

5ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου. 
 
6ο θέμα : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το συντονισμό της 
συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Κ.Ε. («Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών») και του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου.  

7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την αποδοχή των  όρων της απόφασης ένταξης της πράξης 
«Κέντρο κοινότητας Δήμου Π. Φαλήρου». 

8ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας 
καθαριότητας και απολύμανσης κατοικιών και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη 
που διαθέτει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
9ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Επισκευή επικίνδυνα φθαρμένων κρασπεδορείθρων σε διάφορα σημεία 
του Δήμου». 
 



10ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου 2015». 
 
11ο θέμα : Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού)  του έργου «Ανακατασκευή παιδικής 
χαράς οδού Πυθαγόρα περιοχής Αγ. Βαρβάρας & οδού Παμφυλίας και οδού Σκαβάντζου 
περιοχής Αμφιθέας». 
 
12ο θέμα : Έγκριση ή μη απότμησης πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αγ. Βαρβάρας 67, λόγω 
ίδρυσης συνεργείου επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 
 
13ο θέμα : Έγκριση  εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ /2017» προϋπολογισμού 
74.400,00€  συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης  με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 
87/2017 μελέτη της Τ.Υ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 
14ο θέμα : Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εξωραϊσμός όψεων 3ου 
Δημοτικού, 3ου Γυμνασίου , 4ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Π. Φαλήρου». 

 
15ο θέμα : Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Μετατροπή αίθουσας σε αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων στο 1ο Λύκειο».   

 
16ο θέμα : Λήψη απόφασης για την απόσυρση οχημάτων του Δήμου που βρίσκονται σε κακή 
μηχανική κατάσταση και κρίνονται ασύμφορα για συντήρηση και χρήση. 
 
17ο θέμα : Λήψη απόφασης για την απόσυρση κάδων απορριμμάτων της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου, οι οποίοι είναι κατεστραμμένοι, δεν επιδέχονται επισκευής  με 
κόστος συμφέρον για την Υπηρεσία, δεν έχουν καμία αξία και δεν δύναται να 
χρησιμοποιηθούν στην αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου. 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
18ο θέμα : Λήψη απόφασης για :α)την υλοποίηση της 64ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του 
Δήμου στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017 β)την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.178,56 
συμπ/νου Φ.Π.Α. και γ)τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
19ο θέμα : Λήψη απόφασης για α)την υλοποίηση της διοργάνωσης της Ημερίδας με τίτλο : 
«Ιχνηλατώντας την Άνοια» που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 
π.μ. στο ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ (Λεωφ. Συγγρού 387) β)την έγκριση και διάθεση της πίστωσης 
για την διοργάνωση της εκδήλωσης ποσού 2.548,76€ γ)τη διαμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
20ο θέμα : Λήψη απόφασης για α)την υλοποίηση της εκδήλωσης της 28ης Οκτωβρίου 2017 
β)την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 1.253,74€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση 
της εκδήλωσης της 28ης Οκτωβρίου 2017 και γ)τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
21ο θέμα : Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της εορταστικής εκδήλωσης μελών ΚΑΠΗ 
( έναρξη ),  β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 2.434,63 €  συμπ/νου Φ.Π.Α. και γ) 
τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
 

22ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την βράβευση 20 



αριστούχων μαθητών και μαθητριών (Γυμνασίων – Λυκείων) για το σχολικό έτος 2015-2016, 
μετά τη με αρ. 29/2017 Α.Δ.Σ. 

 
 

23ο θέμα : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών γενικής φύσεως, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

 
24ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό του οικογενειακού τάφου με στοιχεία 
70/1 σε τριετούς και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό του με στοιχεία 68/3 τριετούς σε 
οικογενειακό και την παραχώρησή του στην Κοντοπάνου Ελένη , ύστερα από την υπ.αρ.πρωτ.  
13109/25.05.2017 αίτησή της.  
 
25ο θέμα :        Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσεως με 
στοιχεία 92/34 , τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στον 
Μαυρόπουλο Σπύρο , ύστερα από την υπ.αρ.πρωτ. 16725/30.06.2017 αίτησή του. 

 
26ο θέμα : Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 1.087,00 στην κα Ζαφειρίου Όλγα,  
ύστερα από την υπ.αρ.πρωτ. 20753/28.08.2017 αίτησή της. 
 
27ο θέμα : Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των υπόχρεων (Αναστασία Καψούδα, Ιωάννα 
Καψούδα και Δημήτριος Καψούδας) από το οφειλόμενο από αυτούς ποσό, που αφορά στην 
παράταση εκταφής,  κατά 50%, μετά τη με αρ.πρωτ. 22347/14.09.2017 αίτησή τους. 

 
28ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή  α)ποσού 80,00€ για κλήση έτους 2012, από τον 
χρηματικό κατάλογο 401, όπως βεβαιώθηκε με το 1019/22.09.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης στον 
κ. MOHAMED KHALI AHM β)ποσού 80,00€ κλήση έτους 2010 από τον χρηματικό κατάλογο 
629, όπως βεβαιώθηκε με το 493/02.05.2017 τριπλότυπο βεβαίωσης στην εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΣ Σ. & 
ΥΙΟΙ ΟΕ γ)ποσού 480,00€ από το χρηματικό κατάλογο 635, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία 
AUTOHELLAS HERTZ για κλήσεις έτους 2014. δ) 80,00 € Κλήση έτους 2014 από τον 
χρηματικό κατάλογο 635, όπως βεβαιώθηκε με το 494/02-05-2017 τριπλότυπο 
βεβαίωσης στον κ. SERDARI KRIST.  

 
29ο θέμα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 26,40€ 
είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών, που κατεβλήθησαν για Δ.Τ., Δ.Φ., & ΤΑΠ μέσω 
λογαριασμών ΔΕΗ από την κα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ. 

 
30ο θέμα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη συνολικού ποσού 160€ από το χρηματικό 
κατάλογο 173, όπως βεβαιώθηκε με στοιχεία τριπλότυπης βεβαίωσης 667/27.06.2013 στον 
Τέτσιο Χρήστο, για κλήσεις έτους 2009. 
 
31ο θέμα : Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού πλασματικών τετραγωνικών μέτρων για 
τους επί της οδού Ζησιμοπούλου 68 εκμισθωμένους χώρους υπόγειας στάθμευσης από τον 
κ.Πάγκαλη Αντώνιο συνολικής επιφάνειας 4.523 τ.μ. με Α.Μ.14022545. 
 
32ο θέμα : Λήψη απόφασης για την μερική παύση ισχύος της με αρ. 308/21.12.1995 Α.Δ.Σ., 
ως προς το σκέλος που αφορά στην παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (δημοτική 
πλατεία) για την ανάπτυξη 285 τραπεζοκαθισμάτων του ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους και μερικής επεξεργασίας (εστιατόριο-αναψυκτήριο) της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕ» με εκπρόσωπο τον ΝΙΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ , το οποίο βρίσκεται 
στην οδό Αμφιτρίτης αρ.7 , στο Δήμο μας. 



 
 
 
33ο θέμα :  Έγκριση ή μη της εκμίσθωσης του γραφείου-καταστήματος Νο3 του πρώτου (Α’) 
ορόφου πολυκατοικίας του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» , που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Σταδίου αρ. 33 και Πεσματζόγλου 
αρ.3 , στην Αθήνα , επιφανείας είκοσι επτά (27) τ.μ., έναντι μηνιαίου μισθώματος εκατόν 
εβδομήντα ευρώ (170€), μετά τη με αρ. πρωτ. 17812/12.07.2017 προσφορά.       

 
34ο θέμα : Λήψη απόφασης  περί μετακίνησης της θέσης του περιπτέρου της  ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ 
ΟΛΓΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ από την συμβολή των οδών ΗΒΗΣ ΚΑΙ ΝΑΪΑΔΩΝ στη ζητούμενη νέα 

θέση επί της συμβολής των οδών ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ. 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
35ο θέμα : Λήψη απόφασης για την μερική  τροποποίηση της με αρ. 165/2017 Α.Δ.Σ.  που 
αφορά στον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», μετά τη με αρ.πρωτ. 
Φ.32/11322/28.07.2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής και τις με 
αρ.πρωτ. 166/24.07.2017 και 165/24.07.2017 παραιτήσεις. 
 
 
36ο θέμα :    Λήψη απόφασης για την μερική  τροποποίηση της με αρ. 166/2017 Α.Δ.Σ.  που 
αφορά στον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», μετά τη με αρ.πρωτ. 
Φ.32/11357/28.07.2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής και τις με 
αρ.πρωτ. 101/19.07.2017 και 95/17.07.2017 παραιτήσεις. 

 
 

37ο θέμα : Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή Γ΄ δόσης οικ. έτους 2017, για 
λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθμιας και  Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου. 
 
38ο θέμα :        Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για το Ν.Π.Δ.Δ. , με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».  
 
 
39ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για το Ν.Π.Δ.Δ. , με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».  

 
 

40ο θέμα :  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής για την εκκαθάριση του 
αρχείου του Τμήματος Διοικητικού της Δ/νσης Δ.Υ. 

 
 

41ο θέμα : Λήψη απόφασης περί «Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
προνοιακών επιδομάτων». 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

42ο θέμα : Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και Δήμου 
Π. Φαλήρου για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού για 
τα έτη 2017-2020 (έναρξη την 01/11/2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για ενημέρωσή σας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
δύναται να λειτουργήσει την Τρίτη  και μέχρι ώρα 15:00 για χορήγηση αντιγράφων των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και προκειμένου να ενημερωθούν οι Σύμβουλοι επί των 
θεμάτων. 
 


