Π. ΦΑΛΗΡΟ 13 Φεβρουαρίου 2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ : 3542
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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 17 του µηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 16:30 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 2η
συνεδρίαση για το έτος 2017, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα
παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Π. Φαλήρου ως δήµου
παρατηρητή στην οµάδα του έργου µε τίτλο: PRODESA, β) τον ορισµό του Αντιδηµάρχου
κου Φωστηρόπουλου Ιωάννη ως εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου του ∆ήµου Π. Φαλήρου
(LEAR – Legal Entity Appointed Representative) στο ως άνω έργο.

2. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση άσκησης υπαίθριου εµπορίου στο Πάρκο
Φλοίσβου.
3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου του
Γραφείο ∆.Σ. και Ο.Ε., από έγγραφα των οποίων ο χρόνος διατήρησης έχει παρέλθει.
4. Σύνταξη έκθεσης πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015.
5. Σύνταξη έκθεσης πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016.
6. 'Έγκριση 1ης µερικής αναµόρφωσης ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Π. Φαλήρου,
οικονοµικού έτους 2017.
7. 'Έγκριση 1ης µερικής αναµόρφωσης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου Π.
Φαλήρου, οικονοµικού έτους 2017.
8. Λήψη απόφασης για τη µίσθωση ακινήτου 80 τ.µ. (∆ιαµερίσµατος/Γραφείου) για τη
στέγαση των ∆ηµοτικών Παρατάξεων του ∆ήµου Π. Φαλήρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9.

'Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου» προϋπολογισµού
120.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης µε ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε την
µε αρ. 12/2017 µελέτη της Τ.Υ και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

10. Έγκριση µελέτης και εκτέλεσης µε ανοικτή διαδικασία του έργου «Ανάπλαση
πεζοδροµίων καθέτων οδών Αγ. Αλεξάνδρου από Πρωτέως έως Αιόλου» προϋπολογισµού
µελέτης 550.000,00 € συµπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης.
11. Έγκριση µελέτης και εκτέλεσης µε ανοικτή διαδικασία του έργου «Κατασκευή ραµπών
ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα πεζοδρόµια» προϋπολογισµού µελέτης 90.000,00 € συµπ. ΦΠΑ και
αναθεώρησης.
12. 'Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή πεζοδροµίων Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας και λοιπών
εµπορικών οδών του ∆ήµου» προϋπολογισµού 250.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α &
αναθεώρησης µε ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε την µε αρ. 9/2017 µελέτη της Τ.Υ και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
13. Έγκριση µελέτης και εκτέλεσης µε ανοικτή διαδικασία του έργου «Ανακατασκευή
παλαιών ασφαλτοταπήτων» προϋπολογισµού µελέτης 700.000,00 € συµπ. ΦΠΑ και
αναθεώρησης
14. 'Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή φθαρµένων και επικίνδυνων
πεζοδροµίων» προϋπολογισµού 300.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης µε
ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε την µε αρ. 7/2017 µελέτη της Τ.Υ και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/16.
15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ “MΠΟΤΣΕ” ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΣΚΕΠΗ » µε αρ.µελέτης 127/2014 σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π.∆.
171/87, όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν.4257/2014) σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α' 116).
16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του
έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΠΑΤΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
µε αρ.µελέτης 125/2014 σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π.∆. 171/87, όπως
αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν.4257/2014) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α' 116).
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής
του έργου: Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2013.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής
του έργου: Εξωραϊσµός Όψεων Σχολικών συγκροτηµάτων.
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής
του έργου: Επισκευή κατεπειγούσης φύσεως επικίνδυνων καθιζήσεων λιθόστρωτων
δρόµων.
20. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κάθετων οδών
Αγ. Αλεξάνδρου».

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21. Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της εκδήλωσης για τον εορτασµό της Καθαράς
∆ευτέρας που θα πραγµατοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο του Πάρκου Φλοίσβου του
δήµου µας στις 27 Φεβρουαρίου 2017, β) την έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού
678,00 € συµπ. ΦΠΑ και γ) τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.
22. Λήψη απόφασης: α) για την υλοποίηση της διοργάνωσης «Μαθητικό Καρναβάλι 2017»
που θα πραγµατοποιηθεί στις 25 & 26/02/2017 β) την έγκριση και διάθεση της
πίστωσης ποσού 9.858,00€ για την διοργάνωση της εκδήλωσης γ) την διαµόρφωση των
τεχνικών προδιαγραφών.
23. Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της εκδήλωσης της Εθνικής Επετείου της 25ης
Μαρτίου, β) την έγκριση & διάθεση της πίστωσης ποσού 1.364,00 € και γ) τη
διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.
24. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 1.290€ από την αγορά οστεοφυλακίου στον
Νικόλαο Ανδρουτσάκο, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της υπ’ αρ. πρωτ. 27146/2016
αίτησής του.
25. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή µη του συνολικού ποσού 80€ από τον χρηµατικό
κατάλογο µε αρ. 194/2017, όπως βεβαιώθηκε µε στοιχεία τριπλ. βεβ. 999/02.10.2013
στην εταιρεία ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ. Η αιτιολογία της οφειλής είναι κλήση της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας για παράβαση ΚΟΚ κατά το έτος 2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ
26. Λήψη απόφασης περί διαγραφής α) 150,00€ κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό
κατάλογο 175, όπως βεβαιώθηκαν στην κα ΜΑΡΚΙ∆Η ΟΥΡΑΝΙΑ και β)40,00€ κλήση
έτους 2013 από τον χρηµατικό κατάλογο 401, όπως βεβαιώθηκαν στον κ. ΒΑΡΕΛΤΖΗ
ΚΩΝ/ΝΟ.
27. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (80,00€) ογδόντα
ευρώ που κατεβήθησαν για παράβαση ΚΟΚ της εταιρίας SEB GROUPE ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
28. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (370,83 )
τριακόσια εβδοµήντα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά που κατεβλήθησαν για ∆.Τ., ∆.Φ. &
Τ.Α.Π. µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από τον κ. ΒΑΦΕΙΑ∆Η ΣΤΑΥΡΟ.
29. Λήψη απόφασης αναφορικά µε την χορήγηση ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ) του ΚΥΕ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΕΣΟΥΛΑ Ε.Ε.» µε εκπρόσωπο
& υγειονοµικά και αγορανοµικά υπεύθυνο τον ΠΑΥΛΕΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ το οποίο βρίσκεται
στη ΛΕΩΦ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 119, στο ∆ήµο µας.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30. Λήψη απόφασης για την σύσταση πενήντα εννέα (59) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρµογή δικαστικών
αποφάσεων.

Για ενηµέρωσή σας , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία το Γραφείο ∆ηµοτικού
Συµβουλίου δύναται να λειτουργήσει την Τετάρτη 15/02/2017 και µέχρι ώρα 15:00 για
χορήγηση αντιγράφων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και προκειµένου να
ενηµερωθούν οι Σύµβουλοι επί των θεµάτων.

