ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Παλ. Φάληρο, 06.06.2017

ΔΗ ΜΟΤ ΙΚΟ ΣΥ ΜΒΟΥΛ ΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔ ΡΙΑΣΗ
Η ΜΕ ΡΑ ΠΕ ΜΠ ΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13343/26.05.2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕ ΜΑΤ ΩΝ
Της 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 1 ης Ιουνίου 2017
Α/Α
1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση εκτέλεσης 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 4.880.000,00 € (συμπ/νου
Φ.Π.Α.)
&
αναθεώρησης
με
ανοικτή
διαδικασία, σύμφωνα με την με αρ. 122/2016
μελέτη της Τ.Υ. (χρηματοδοτούμενο από
ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής).

2

Έγκριση α) προαιρετικής εισφοράς του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ», για το έτος 2017 και β)
πίστωσης ποσού 74.400,00 € .

3

Παραχώρηση της διοικητικής, οργανωτικής
και παιδαγωγικής διαχείρισης και λειτουργίας
του υπό ίδρυση Κέντρου Φιλοξενίας –
Ψυχαγωγίας μικρών παιδιών στην περιοχή της
Αμφιθέας (Γλαύκου 18) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ»

4

Λήψη
απόφασης
για
την
υλοποίηση
πολιτιστικής εκδήλωσης την 17η Ιουνίου 2017
ενόψει του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας
Περιβάλλοντος και την έγκριση πίστωσης και
διάθεσης ποσού 600 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

5

Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της
εκδήλωσης "Ταιριάζουμε στο Φάληρο" στις 8
και 9 Ιουνίου 2017, στην πλατεία Φλοίσβου β)
την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού
1.995,54 € συμπ/νου Φ.Π.Α. και γ) τη
διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.

6

Λήψη απόφασης α) για την υλοποίηση της
εκδήλωσης Φεστιβάλ χορωδιών των ΚΑΠΗ β)
για την έγκριση & διάθεση του ποσού
1.725,00 € και γ) τη διαμόρφωση των
τεχνικών προδιαγραφών.
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Ψυχαγωγίας μικρών παιδιών στην περιοχή της
Αμφιθέας (Γλαύκου 18) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την
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Π.ΦΑΛΗΡΟΥ»
Λήψη
απόφασης
για
την
υλοποίηση
πολιτιστικής εκδήλωσης την 17η Ιουνίου 2017
ενόψει του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας
Περιβάλλοντος και την έγκριση πίστωσης και
διάθεσης ποσού 600 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της
εκδήλωσης "Ταιριάζουμε στο Φάληρο" στις 8
και 9 Ιουνίου 2017, στην πλατεία Φλοίσβου β)
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1.995,54 € συμπ/νου Φ.Π.Α. και γ) τη
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ

