
            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. ΦΑΛΗΡΟ     26/10/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αρ. Πρωτ. : 26602 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 17η τακτική Συνεδρίαση έτους 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 30  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30,  σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., 
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 : Ανατροπή των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες 

είτε η δαπάνη έχει απομειωθεί λόγω συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα εκτελεστεί εν μέρει εντός 

του οικ. έτους 2017 (ΠΔ 80/2016), για Κ.Α. του προϋπολογισμού  του Δήμου Π.Φαλήρου. 

2ο θέμα : Έγκριση της 6ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2017. 

3ο θέμα : Έγκριση της 7ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Π. 

Φαλήρου και του Πανελληνίου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», για την 

δωρεάν χρήση των χώρων της Δημοτικής  παιδικής χαράς Αγίας Σκέπης (Πρότυπη παιδική χαρά για 

ΑΜΕΑ).  

5ο θέμα : Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα του υποέργου 1 με τίτλο «Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002349. 

6ο θέμα : Σύσταση, λειτουργία και ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της 

Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με κωδικό MIS:5002349. 

7ο θέμα : Άνοιγμα νέου, μη τοκοφόρου τραπεζικού λογαριασμού για την οικονομική διαχείριση 

του υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου», της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με κωδικό MIS:5002349. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

8ο θέμα : Έγκριση επέκτασης σύμβασης παροχής φυσικού αερίου για την κίνηση των νέων 

απορριμματοφόρων του Δήμου στην Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ). 

9ο θέμα : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό 

δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου 2014». 

10ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Συντήρηση 

Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2015». 



11ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή 

επικίνδυνα φθαρμένων κρασπεδορείθρων σε διάφορα σημεία του Δήμου». 

12ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής,  σύμφωνα με το αρ. 219 παρ. 5 του 

ν.4412/2016, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η παραλαβή των οποίων έχει συντελεστεί από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

13ο θέμα : Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 

αρ.κυκλοφορίας AD 221 FJ  επί της οδού Άρεως 3, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 21678/7-9-2017 αίτησης του 

κου. IBRAHIM SAMY του TAWFIK. 

14ο θέμα : Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 

αρ.κυκλοφορίας ΙΤΡ 2576  επί της οδού Αριστοτέλους 13, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 20002/9-8-2017 

αίτησης της κας. ΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη. 

15ο θέμα : Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με 

αρ.κυκλοφορίας ΥΖΡ 5110  επί της οδού Νηρέως 31-33, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 20141/14-8-2017 

αίτησης της κας. ΜΥΛΩΝΑ ΛΙΤΣΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη. 

16ο θέμα : Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης σχολικών λεωφορείων επί του 

παράδρομου της Λεωφ. Ποσειδώνος 14 & Τρίτωνος 1, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του 

Μουσείου Παιχνιδιών-Μουσείο Μπενάκη. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

17ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τρίτο τρίμηνο έτους 2017. 

18ο θέμα : Ανατροπή των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες 

είτε η δαπάνη έχει απομειωθεί λόγω συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα εκτελεστεί εν μέρει εντός 

του οικ. έτους 2017 (ΠΔ 80/2016), για Κ.Α. του προϋπολογισμού  των κληροδοτημάτων Φ. Ζουκίου, Π. 

Αθανασιάδη. 

19ο θέμα : Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του 

κληροδοτήματος Ζουκίου. 

20ο θέμα : Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του 

κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη. 

21ο θέμα : Συμπληρωματική έγκριση πίστωσης ποσού 235,60€ του Κ.Α. 00-6739.004 «Χρηματικά 

βραβεία μαθητών κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη (ακίνητο Σταδίου 33)». 

22ο θέμα : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 98,01 ευρώ στην δικαιούχο ΜΑΝΘΑΤΗ 

ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (λανθασμένη μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου). 

23ο θέμα : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 800,00 ευρώ στον δικαιούχο ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΕΥΜΕΝΙΟ (λανθασμένη μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου). 

24ο θέμα : Λήψη απόφασης για: α) υλοποίηση της εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων δημοτών-

μαθητών που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και θα πραγματοποιηθεί 



στις 22/12/2017, β) έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.773,90 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. για τη 

διοργάνωση της εκδήλωσης και γ)  έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 

25ο θέμα : Λήψης απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας λαϊκών 

αγορών έτους 2017. 

26ο θέμα : Λήψη απόφασης για την μη αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2018. 

27ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης, έναντι ανταλλάγματος, περιβάλλοντος 

χώρου του Αναψυκτηρίου-Εστιατορίου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, για τη δημιουργία 

Χριστουγεννιάτικου Χωριού κατά την εορταστική περίοδο (1/12/2017-7/1/2018), μετά την υπ’ 

αρ.πρωτ. 26356/24.10.2017 αίτηση του επιχειρηματία. 

28ο θέμα : Έγκριση της διόρθωσης του με αρ. 920 χρηματικού καταλόγου (στοιχεία βεβαίωσης 

1333/26-9-2017) ως προς την κατανομή κατ’άτομο του οφειλόμενου ποσού 3.491,00 ευρώ  για οφειλή 

παράτασης εκταφής, ως εξής: 2.618,25 ευρώ χρέωση στον  ΕΔΕΝ ΑΙΜΙΛΙΟ και 872,75 ευρώ χρέωση στην 

ΕΔΕΝ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 

29ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) 80,00 ευρώ για κλήση έτους 2011, όπως βεβαιώθηκαν στον 

ΚΑΣΝΑΚΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΑΛΕΞΙΟΥ, 2) 350,00 ευρώ για κλήσεις ετών 2008-2009, όπως βεβαιώθηκαν 

στην εταιρεία με την επωνυμία «AUTOBEST A.E.», 3) 110,00 ευρώ για κλήση έτους 2013, όπως 

βεβαιώθηκαν στην ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ,  4) 564,55 ευρώ για τέλη ακαθάριστων εσόδων & πρόστιμα 

επί των τελών έτους 2016, όπως βεβαιώθηκαν στον ΜΗΤΡΕΛΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ. 

30ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) 62,25 ευρώ για ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ όπως βεβαιώθηκαν στον ΑΡΓΥΡΟ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΑ, 2) 31,66 ευρώ για ΔΤ όπως βεβαιώθηκαν στην ΒΑΡΤΑΝΙΑΝ 

ΣΟΦΙΑ του ΒΑΡΤΑΝ, 3) 254,22 ευρώ για ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ όπως βεβαιώθηκαν στην ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ 

ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, 4) 148,26 ευρώ για ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ όπως βεβαιώθηκαν στον 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, 5) 247,32 ευρώ για ΔΦ, ΔΤ & ΤΑΠ όπως βεβαιώθηκαν στον 

ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  6) 0,45 ευρώ για ΤΑΠ όπως βεβαιώθηκαν στον ΠΑΝΤΕΡΜΟ 

ΑΝΔΡΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 7) 109,97 ευρώ για ΔΦ όπως βεβαιώθηκαν στην ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ 

ΕΥΤΥΧΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8) 21,02 ευρώ για ΔΤ όπως βεβαιώθηκαν στην 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 9) 81,51 ευρώ για ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ όπως βεβαιώθηκαν στην 

ΠΕΤΙΚΑ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 

31ο θέμα : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού: α) 75,00 ευρώ στον δικαιούχο 

BAKULLATI ZIMET του ZIHNI (ετήσιο παράβολο μουσικών οργάνων) β) 60,00 ευρώ στον δικαιούχο 

ΠΑΠΑΠΕΛΕΚΑΝΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΑΛΕΞΙΟΥ (ΔΤ), γ) 23,46 ευρώ στον δικαιούχο  ΑΡΤΣΑΝΟ 

ΙΩΑΝΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ) δ) 80,00 ευρώ στον δικαιούχο ΚΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (κλήση έτους 2008). 



32ο θέμα : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 249,39 ευρώ στην δικαιούχο ΚΑΦΕΝΤΖΗ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ). 

33ο θέμα : Επιστροφή ποσού 8.100,00 ευρώ στην ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ κατόπιν της με αρ. 

Α22/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (αιτιολογία: παραχώρηση οικογενειακού 

τάφου). 

34ο θέμα : Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου, με στοιχεία 20/30, σε τριετούς χρήσεως και 

ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό του τριετούς, με στοιχεία 110/10, σε οικογενειακό και την παραχώρηση 

του στον Ιωάννη Μπαλατσούρα, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 26268/24-10-17 αιτήσεώς του. 

35ο θέμα : Λήψη απόφασης για την ατελώς παράταση ενταφιασμένου λόγω ταρίχευσης (μετά από 

την με αρ.πρωτ. 24719/6-10-2017 αίτηση της Στεφάνου Η.). 

36ο θέμα : Παράταση μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Ελ.Βενιζέλου αρ. 194, από 12/11/2017 έως 

και 11/11/2019, με μισθωτή τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και δικαιούχο το 

Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 

37ο θέμα : Λήψη απόφασης για: α) απευθείας ανάθεση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στον πιστοποιημένο Μηχανολόγο-Μηχανικό ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, για το 

γραφείο/κατάστημα επί της συμβολής των οδών Σταδίου 33 & Πεσματζόγλου 3 στην Αθήνα του 

κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη και β) έγκριση πίστωσης 190,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το 

Κ.Α. 00-6113.002 του προϋπολογισμού του ανωτέρω κληροδοτήματος. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

38ο θέμα : Λήψη απόφασης για την καταστροφή ΦΕΚ  ετών 1923-2003 σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 

25148/11-10-2017 πρακτικό–πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου. 

39ο θέμα : Ονοματοδοσία της αίθουσας αρχείου του 1ου Λυκείου Παλαιού Φαλήρου σε «Αίθουσα 

Γιώργος Ν. Λαζαρίδης». 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

40ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων αντικειμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4410/2016. 

 
 

 
 
 
 
 
Για ενημέρωσή σας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να 
λειτουργήσει την Παρασκευή 27/10/2017 και μέχρι ώρα 15:00 για χορήγηση αντιγράφων των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης και προκειμένου να ενημερωθούν οι Σύμβουλοι επί του θέματος. 
 

Εσωτερική Διανομή: 
 Δήμαρχο 
 Πρόεδρο Δ.Σ. 
 Αντιδημάρχους 
 Γ.Γραμματέα 
 Δ/νσεις Υπηρεσιών 


