ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Π. ΦΑΛΗΡΟ 17/11/2017
Αρ. Πρωτ. : 28645

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική Συνεδρίαση έτους 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα
(Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 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:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο θέμα :

Έγκριση της 8ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

2ο θέμα :

Αποτίμηση και καταβολή σε χρήμα στο προσωπικό του Δήμου Π.Φαλήρου Μέσων

Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, όπως
προβλέπεται στη με αρ. 53361/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1503/τ.Β’/11-10-2006) και
δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 97 του Ν. 4483/31-7-2017.
3ο θέμα :

Δωρεάν παραχώρηση χώρου 35 τ.μ. από το ακίνητο επί της οδού Αγίου Αλεξάνδρου 77

στο Π.Φάληρο, για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας, από 18/9/2017 έως
17/9/2020.
4ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της κας Κώτσου Αγγελικής, από το οφειλόμενο απ΄

αυτήν ποσό ύψους 1.755,00€ μετά τη με αρ.πρωτ. 26270/24.10.2017 αίτησή της.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5ο θέμα :

Έγκριση της τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΔΠΦ στο ΟΤ 192 για

έγκριση της οδού Κυβέλου.
6ο θέμα :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης και

διαμόρφωση χώρου προθέρμανσης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σ. Αγγελόπουλος».
7ο θέμα :

Έγκριση

1ου

ΑΠΕ

του

έργου

«Ανακατασκευή

φθαρμένων

και

επικίνδυνων

πεζοδρομίων».
8ο θέμα :

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης και

διαμόρφωση χώρου προθέρμανσης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σ. Αγγελόπουλος».

9ο θέμα :

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2017»

προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης με ανοιχτή διαδικασία, μέσω
το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ.
110/2017 μελέτη της Τ.Υ. (αναθεώρηση της με αρ. 73/2017 μελέτης της Τ.Υ.)
10ο θέμα :

Έγκριση εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων 3ου, 6ου Δημοτικού, 5ου

Γυμνασίου και 1ου Λυκείου» προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης
με ανοιχτή διαδικασία, μέσω το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ. 111/2017 μελέτη της Τ.Υ. (αναθεώρηση της με αρ. 74/2017
μελέτης της Τ.Υ.)
11ο θέμα :

Συγκρότηση

επιτροπής

προσωρινής

&

οριστικής

παραλαβής

του

έργου

«Ανακατασκευή παιδικών χαρών: α) πλατείας Ικάρων και β) Λητούς & Δημοκρατίας».
12ο θέμα :

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή

γηπέδου για ΑΜΕΑ στην παιδική χαρά Αγ.Σκέπης».
13ο θέμα :

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή

δαπέδου και εξοπλισμού Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Λητούς».
14ο θέμα :

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής

υπηρεσιών οικοδομικού αντικειμένου.
15ο θέμα :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή δημοτικού

φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου Π.Φαλήρου».
16ο θέμα :

Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Φαλήρου και

ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο».
17ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
18ο θέμα :

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας Έξοδα λειτουργίας

συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες του Δήμου Π. Φαλήρου 2016
(ψωμί, συνοπτικός διαγωνισμός).
19ο θέμα :

Καταστροφή – αποκομιδή κάδων απορριμμάτων του Δήμου μας.

20ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την απόσυρση – εκποίηση διαξονικής ημιρυμουλκούμενης

κιβωτάμαξας μάρκας ΕΒΑΜ τύπου Ρ2 350 αρ. πλαις. 864-99 μ.β. 19 τόνων του Δήμου μας.
21ο θέμα :

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής

υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11 περ. β και δ του
Ν.4412/2016.
22ο θέμα :

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής

αξιολόγησης ενστάσεων Η/Μ αντικειμένου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. α του Ν.4412/2016.

23ο θέμα :

Διακοπή της παραχώρησης για χρήση του 4αξονικού οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΟ-

3369 και επιστροφή του στον ΕΣΔΝΑ.
24ο θέμα :

Διάθεση για χρήση του ημιφορτηγού οχήματος του Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-

5745 στο Δήμο Αγκιστρίου σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ. 129/2534/2010 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για τρία χρόνια.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
25ο θέμα :

Έγκριση: α) υλοποίησης της Χριστουγεννιάτικης εορτής των μελών του ΚΑΠΗ στις

15/12/2017 στο Α’ ΚΑΠΗ, στις 18/12/2017 στο Β’ ΚΑΠΗ, στις 19/12/2017 στο Γ’ ΚΑΠΗ

β)

πίστωσης ποσού 1.534,63 ευρω (συμπ/νου ΦΠΑ) για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και γ) έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών.
26ο θέμα :

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών και

ορισμός επόπτη σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση διαμερισμάτων μέσω εισαγγελικής
παραγγελίας από ανάδοχο.
27ο θέμα :

Ρύθμιση οφειλών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΛΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΠΕ»,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017.
28ο θέμα :

Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του

κληροδοτήματος Π .Αθανασσιάδη.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
29ο θέμα :

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού: α) 40,00 ευρώ στον δικαιούχο

ΜΩΥΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου (παράβαση ΚΟΚ στο Δ.Καλλιθέας)
30ο θέμα :

Έγκριση Διαγραφής: 1) 80,00 ευρώ για κλήση έτους 2014, όπως βεβαιώθηκαν στον

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Κωνσταντίνου, 2) 9,94 ευρώ για ΤΑΠ & ΤΦ, όπως βεβαιώθηκαν στην
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου, 3) 347,26 ευρώ για τέλη ακαθ. εσόδων από
1/11/2016 έως και 31/1/2017 όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία με την επωνυμία «Λ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ
ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», 4) 150,00 ευρώ για κλήση έτους 2009, όπως βεβαιώθηκαν στην ΚΟΚΚΑΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ.
31ο θέμα :

Επιστροφή

αχρεωστήτως

καταβληθέντος

ποσού

33,00

ευρώ

στην

δικαιούχο

Σουλάνδρου Δήμητρα του Βασιλείου (μη χρήση χώρου φύλαξης οστών).
32ο θέμα :

Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 47/15, τον χαρακτηρισμό του

σε οικογενειακό, την παραχώρηση του στην ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και
οφειλής από την ανωτέρω σε μηνιαίες δόσεις των 30,00 ευρώ.

αποπληρωμή της

33ο θέμα :

Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 108/8, τον χαρακτηρισμό του

σε οικογενειακό και την παραχώρηση του στην ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη, κατόπιν
της με αρ.πρωτ. 28407/16-11-2017 αίτησής της.
34ο θέμα :

Παραχώρηση χρήσης κτιρίου του Δήμου μας στο «Σύλλογο Φοιτησάντων εις το Δημόσιον

Γυμνάσιον Παλαιού Φαλήρου» για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου.
35ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για την

εγκατάσταση σταθμών Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) και έγκριση του Κανονισμού όρων
χρήσης και λειτουργίας του συστήματος.
36ο θέμα :

Καθορισμός τέλους χρήσης Συστήματος Κοινοχρήστων ποδηλάτων και ποινών.

37ο θέμα :

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Π.Φαλήρου.

38ο θέμα :

Μίσθωση χώρου για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη προμηθειών του Δήμου

Π.Φαλήρου.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

39ο θέμα :

Αποδοχή και κατανομή Δ’ δόσης οικ.έτους 2017, για τις λειτουργικές δαπάνες των

διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. [Σχετ.: η με αρ.
38481/13.11.2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ :ΩΜ80465ΧΘ7-ΓΔ3)].
40ο θέμα :

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση των Ν.Π.Δ.Δ. με τις

επωνυμίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Π.Φαλήρου» και «Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Π.Φαλήρου» (1.500,00 ευρώ έκαστη)
προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των Ν.Π.Δ.Δ. και

εξουσιοδότησης του

Προέδρου αυτών για τις περαιτέρω ενέργειες.
41ο θέμα :

Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.

42ο θέμα :

Έγκριση της 5ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017, για το

Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΟ.Α.ΚΕ.).
43ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών

Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
44ο θέμα :

Έγκριση

πρωτοκόλλων

οριστικής

παραλαβής

υπηρεσιών

της

Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

Για ενημέρωσή σας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να
λειτουργήσει στις 22/11/2017 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

