ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλ. Φάληρο, 20.07.2017
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗ ΜΟΤ ΙΚΟ ΣΥ ΜΒΟΥΛ ΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔ ΡΙΑΣΗ
Η ΜΕ ΡΑ ΔΕΥΤΕ ΡΑ ΚΑΙ Ω ΡΑ 18 : 00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17909/13.07.2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕ ΜΑΤ ΩΝ
Της 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 17ης Ιουλί ου 2017
Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

1

Έγκριση της 4ης τροποποίησης του τεχνικού
προγράμματος έτους 2017.

181

Έγκριση της 4ης τροποποίησης του τεχνικού
προγράμματος έτους 2017.

2

Έγκριση της 4ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

182

Έγκριση της 4ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

3

‘Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους
2017.

183

‘Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους
2017.

4

Τροποποίηση
Σχεδίου
Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2017.

184

Τροποποίηση
Σχεδίου
Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2017.

5

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

185

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

6

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
& Ανάπτυξης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

186

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
& Ανάπτυξης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

7

Έγκριση
παράτασης
προθεσμίας
της
προμήθειας και επίστρωσης γηπέδων τένις με
χλοοτάπητα, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες, με νέα ημερομηνία περαίωσης στις
30/7/2017.

8

Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
&
οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή
ποδηλατοδρόμου στην παιδική χαρά Αγίας
Σκέπης».

9

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και
επισκευή
Σχολικών
Κτιρίων
2017»
προϋπολογισμού 250.000,00 € συμπ/νου
Φ.Π.Α & αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία
σύμφωνα με την με αρ. 73/2017 μελέτη της
Τ.Υ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/16.

10

11

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση
αύλειων χώρων 3ου και 6ου Δημοτικού, 5ου
Γυμνασίου και 1ου Λυκείου» προϋπολογισμού
120.000,00
€
συμπ/νου
Φ.Π.Α
&
αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα
με την με αρ. 74/2017 μελέτη της Τ.Υ και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Ανάκληση της με αρ. 37/2004 Α.Δ.Σ. που
αφορά στην παραχώρηση μίας (1) θέσης
στάθμευσης στη συμβολή των οδών Ναϊάδων &
Αχιλλέως (λόγω μη χρησιμοποίησης της
παραχωρηθείσας θέσης).

187

188

189

190

191

Έγκριση
παράτασης
προθεσμίας
της
προμήθειας και επίστρωσης γηπέδων τένις με
χλοοτάπητα, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες, με νέα ημερομηνία περαίωσης στις
30/7/2017.
Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
&
οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή
ποδηλατοδρόμου στην παιδική χαρά Αγίας
Σκέπης».
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και
επισκευή
Σχολικών
Κτιρίων
2017»
προϋπολογισμού 250.000,00 € συμπ/νου
Φ.Π.Α & αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία
σύμφωνα με την με αρ. 73/2017 μελέτη της
Τ.Υ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/16.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση
αύλειων χώρων 3ου και 6ου Δημοτικού, 5ου
Γυμνασίου και 1ου Λυκείου» προϋπολογισμού
120.000,00
€
συμπ/νου
Φ.Π.Α
&
αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα
με την με αρ. 74/2017 μελέτη της Τ.Υ και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Ανάκληση της με αρ. 37/2004 Α.Δ.Σ. που
αφορά στην παραχώρηση μίας (1) θέσης
στάθμευσης στη συμβολή των οδών Ναϊάδων &
Αχιλλέως (λόγω μη χρησιμοποίησης της
παραχωρηθείσας θέσης).

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

12

Λήψη απόφασης για την παράταση του
συμβατικού
χρόνου
παράδοσης
της
προμήθειας Έξοδα λειτουργίας συσσιτίωνχορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε
άπορους δημότες του Δήμου Π. Φαλήρου.

13

Λήψη απόφασης για την καταστροφή –
αποκομιδή κάδων απορριμμάτων του Δήμου
μας.

14

Λήψη απόφασης για την καταστροφή –
αποκομιδή αναρροφητικού σαρώθρου μη
κοινόχρηστων χώρων μάρκας Gianni Ferrari
του Δήμου μας.

15

Λήψη απόφασης α) για την βεβαίωση
αδυναμίας ορισμού τεχνικού ασφαλείας και
ιατρού εργασίας από το υπηρετούν προσωπικό
του Δήμου και β) για την σύναψη παροχής
υπηρεσιών με ιατρό εργασίας και τεχνικό
ασφαλείας, προκειμένου ο Δήμος να είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις
διατάξεις
του
Ν.3850/2010
περί
προστασίας της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων κατά την εργασία.

16

17

18

19

Έγκριση 1ου Συγκρ. πίνακα παροχής
υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ.
ανταλ/κών
κι
αναλωσίμων),
Συντήρηση
πυροσβεστήρων
κτιρίων,
οχημάτων
και
ανταλλακτικών
συστημάτων
πυρόσβεσης,
Συντήρηση
ψυκτικού
μηχανήματος
Νεκροταφείου
(συμπ.
ανταλλακτικάαναλώσιμα), Συντήρηση καυστήρων (Σχολ.
συγκρ.,
Πνευματικών
Κέντρων
κ.λ.π.)
2016συν.»
Κατάπτωση, υπέρ του Δήμου, της με αρ.
690681/29-5-2014 Εγγυητικής Επιστολής
του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων,
ποσού 2.700 ευρώ που κατατέθηκε από τον
Ηλία Ρουμελιώτη του Δημητρίου, για τη
μίσθωση του ανθοπωλείου του Δημοτικού
Κοιμητηρίου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
από μισθώματα.
Λήψη απόφασης
για την καταστροφή
εγγράφων του Τμήματος ΠροϋπολογισμούΛογιστικού σύμφωνα με το συνημμένο στο
παρόν πρακτικό-πρωτόκολλο της αρμόδιας
επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου που ορίστηκε
με την με αρ. 16/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβούλιου (σχετ. το άρθ. 7 του ΠΔ
480/84 – ΦΕΚ 173/Α – «Εκκαθάριση των
αρχείων των ΟΤΑ και των ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ &
συνδέσμων»).
Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης 110,00
ευρώ του Κ.Α. 00-6525.001 «Προμήθεια
τραπεζών
Κληροδοτήματος»
του
κληροδοτήματος Ζουκίου
ακίνητο
οδού
Νηρηίδων 18-20 .

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

192

193

194

195

196

197

198

199

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Λήψη απόφασης για την παράταση του
συμβατικού
χρόνου
παράδοσης
της
προμήθειας Έξοδα λειτουργίας συσσιτίωνχορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε
άπορους δημότες του Δήμου Π. Φαλήρου.
Λήψη απόφασης για την καταστροφή –
αποκομιδή κάδων απορριμμάτων του Δήμου
μας.
Λήψη απόφασης για την καταστροφή –
αποκομιδή αναρροφητικού σαρώθρου μη
κοινόχρηστων χώρων μάρκας Gianni Ferrari
του Δήμου μας.
Λήψη απόφασης α) για την βεβαίωση
αδυναμίας ορισμού τεχνικού ασφαλείας και
ιατρού εργασίας από το υπηρετούν προσωπικό
του Δήμου και β) για την σύναψη παροχής
υπηρεσιών με ιατρό εργασίας και τεχνικό
ασφαλείας, προκειμένου ο Δήμος να είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις
διατάξεις
του
Ν.3850/2010
περί
προστασίας της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων κατά την εργασία.
Έγκριση 1ου Συγκρ. πίνακα παροχής
υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ.
ανταλ/κών
κι
αναλωσίμων),
Συντήρηση
πυροσβεστήρων
κτιρίων,
οχημάτων
και
ανταλλακτικών
συστημάτων
πυρόσβεσης,
Συντήρηση
ψυκτικού
μηχανήματος
Νεκροταφείου
(συμπ.
ανταλλακτικάαναλώσιμα), Συντήρηση καυστήρων (Σχολ.
συγκρ.,
Πνευματικών
Κέντρων
κ.λ.π.)
2016συν.»
Κατάπτωση, υπέρ του Δήμου, της με αρ.
690681/29-5-2014 Εγγυητικής Επιστολής
του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων,
ποσού 2.700 ευρώ που κατατέθηκε από τον
Ηλία Ρουμελιώτη του Δημητρίου, για τη
μίσθωση του ανθοπωλείου του Δημοτικού
Κοιμητηρίου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
από μισθώματα.
Λήψη απόφασης
για την καταστροφή
εγγράφων του Τμήματος ΠροϋπολογισμούΛογιστικού σύμφωνα με το συνημμένο στο
παρόν πρακτικό-πρωτόκολλο της αρμόδιας
επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου που ορίστηκε
με την με αρ. 16/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβούλιου (σχετ. το άρθ. 7 του ΠΔ
480/84 – ΦΕΚ 173/Α – «Εκκαθάριση των
αρχείων των ΟΤΑ και των ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ &
συνδέσμων»).
Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης 110,00
ευρώ του Κ.Α. 00-6525.001 «Προμήθεια
τραπεζών
Κληροδοτήματος»
του
κληροδοτήματος Ζουκίου
ακίνητο
οδού
Νηρηίδων 18-20 .

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση
συμπληρωματικής
πίστωσης
1.120,00 ευρώ του Κ.Α. 00-6739.002
«Δαπάνες ακινήτου Ομήρου 54 » του
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη.

20

Έγκριση
συμπληρωματικής
πίστωσης
1.120,00 ευρώ του Κ.Α. 00-6739.002
«Δαπάνες ακινήτου Ομήρου 54 » του
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη.

21

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του
κληροδοτήματος Ζουκίου.

201

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του
κληροδοτήματος Ζουκίου.

22

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη.

202

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του
κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη.

23

Ανατροπή
των
Προτάσεων
Ανάληψης
Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για τις
οποίες είτε η δαπάνη έχει απομειωθεί λόγω
συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα
εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικ. έτος 2017
(ΠΔ 80/2016), για Κ.Α. των κληροδοτημάτων
Φ. Ζουκίου και Π. Αθανασιάδη.

24

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
97,98 ευρώ που κατεβλήθησαν από τον
κ.ΒΡΑΧΝΟ ΦΩΤΙΟ εκ παραδρομής στο Ταμείο
του Δήμου.

25

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
20,00 € που κατεβλήθησαν από τον κ.
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ εκ παραδρομής
στο Ταμείο του Δήμου.

26

Διαγραφή ποσού 7,28 ευρώ από τον υπ’αρ.
494/2016 χρηματικό κατάλογο στο όνομα του
οφειλέτη
ABDUL-RAHMAN
MARGARITA
YAHYM (το σχετικό μίσθωμα δεν υπόκειται σε
χαρτόσημο).

27

Έγκριση θέσεων τοποθέτησης ηλεκτρονικών
πινακίδων ενημέρωσης δημοτών, μετά τη με
αρ. 22/2017 Απόφαση της Ε.Π.Ζ.

28

Έγκριση θέσεων τοποθέτησης βυθιζόμενων
κάδων απορριμμάτων, μετά τη με αρ.
21/2017 Απόφαση της Ε.Π.Ζ..

29

Τροποποίηση της με αρ. 438/2014 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού
Λειτουργίας Περιπτέρων και έγκριση νέου
Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων, μετά τη
με αρ. 20/2017 Απόφαση της Ε.Π.Ζ. .

30

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της περ.
Α της με αρ. 443/15.12.2014 Α.Δ.Σ., περί
κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων και
τέλους διαφήμισης.

31

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με
αρ. 71/20.02.2015 Α.Δ.Σ. , που αφορά στην
επιβολή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων
κατ’ εφαρμογή της υπ αριθμ 438/15-12-2014
απόφασης Δ.Σ., που αφορά τον Κανονισμό
Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου.

200
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205
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Ανατροπή
των
Προτάσεων
Ανάληψης
Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για τις
οποίες είτε η δαπάνη έχει απομειωθεί λόγω
συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα
εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικ. έτος 2017
(ΠΔ 80/2016), για Κ.Α. των κληροδοτημάτων
Φ. Ζουκίου και Π. Αθανασιάδη.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
97,98 ευρώ που κατεβλήθησαν από τον
κ.ΒΡΑΧΝΟ ΦΩΤΙΟ εκ παραδρομής στο Ταμείο
του Δήμου.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
20,00 € που κατεβλήθησαν από τον κ.
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ εκ παραδρομής
στο Ταμείο του Δήμου.
Διαγραφή ποσού 7,28 ευρώ από τον υπ’αρ.
494/2016 χρηματικό κατάλογο στο όνομα του
οφειλέτη
ABDUL-RAHMAN
MARGARITA
YAHYM (το σχετικό μίσθωμα δεν υπόκειται σε
χαρτόσημο).
Έγκριση θέσεων τοποθέτησης ηλεκτρονικών
πινακίδων ενημέρωσης δημοτών, μετά τη με
αρ. 22/2017 Απόφαση της Ε.Π.Ζ.
Έγκριση θέσεων τοποθέτησης βυθιζόμενων
κάδων απορριμμάτων, μετά τη με αρ.
21/2017 Απόφαση της Ε.Π.Ζ..
Τροποποίηση της με αρ. 438/2014 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού
Λειτουργίας Περιπτέρων και έγκριση νέου
Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων, μετά τη
με αρ. 20/2017 Απόφαση της Ε.Π.Ζ. .
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της περ.
Α της με αρ. 443/15.12.2014 Α.Δ.Σ., περί
κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων και
τέλους διαφήμισης.
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με
αρ. 71/20.02.2015 Α.Δ.Σ. , που αφορά στην
επιβολή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων
κατ’ εφαρμογή της υπ αριθμ 438/15-12-2014
απόφασης Δ.Σ., που αφορά τον Κανονισμό
Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου.

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

32

Τροποποίηση
του
με
αρ.
πρωτ.
7764/29.03.2017 ιδιωτικού συμφωνητικού
μίσθωσης του διαμερίσματος πολυκατοικίας
επί της οδού Ομήρου 54 (Κληροδότημα Π.
Αθανασιάδη).

33

Λήψη απόφασης για την παύση ισχύος
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)
ΓΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΥ 40,00 τ.μ., που έχει παραχωθεί
στο
Κ.Υ.Ε.
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
της
εταιρείας
«ΚΑΦΕ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΙΚΑΡΟΣ
Α.Ε.»
με
εκπρόσωπο τον ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, το
οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ αρ. 3,
του Δήμου μας.

34

Απευθείας ανάθεση της εγκατάστασης φυσικού
αερίου στο διαμέρισμα επί της οδού Ομήρου
αρ.54 του κληροδοτήματος «Π. Αθανασιάδη» ,
που διαχειρίζεται ο Δήμος και έγκριση της
σχετικής πίστωσης των 2.249,00 ευρώ.

35

Έγκριση Διαγραφής συνολικού ποσού 521,92
ευρώ για Δημοτικά Τέλη και ΤΑΠ, όπως
βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής σε 29 οφειλέτες,
μετά
την
με
αρ.
πρωτ.
14178/9287/06.06.2017 κατάσταση.

36

Έγκριση Διαγραφής μισθωμάτων συνολικού
ποσού 25.926,80 ευρώ από τους χρηματικούς
καταλόγους, όπως βεβαιώθηκαν στον κ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, για το
γραφείο στην Ομήρου 54.

37

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
α) 6,80 € που κατεβλήθησαν για ΔΤ & ΤΑΠ
μέσω λογαριασμών ΔΕΗ
από την κα.
ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γρηγορίου και β)
2.099,38 ευρώ που κατεβλήθησαν για ΔΤ &
ΔΦ μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από την κα.
ΠΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου.

38

Έγκριση Διαγραφής: 1) 90,41 ευρώ για ΤΑΠ &
ΔΤ,
όπως
βεβαιώθηκαν
στον
κ.
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του Ορέστη, 2)
90,41 ευρώ για ΤΑΠ & ΔΤ, όπως βεβαιώθηκαν
στην κα. ΓΡΙΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 3) 80,00 ευρώ
για κλήση έτους 2014, όπως βεβαιώθηκαν
στον κ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του
Ιακώβου,
4) 94,23 ευρώ για ΔΤ, όπως
βεβαιώθηκαν στον κ. ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ
του Γεωργίου, 5) 75,81 ευρώ για ΤΑΠ & ΤΦ,
όπως
βεβαιώθηκαν
στον
κ.
ΒΑΣΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου, 6) 160,00 ευρώ
για κλήσεις έτους 2013, όπως βεβαιώθηκαν
στην εταιρεία «EUROLEASE FLEET A.E.», 7)
80,00 ευρώ για κλήση έτους 2014, όπως
βεβαιώθηκαν
στην
κα.
ΚΙΡΚΙΝΕΖΗ

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Τροποποίηση
του
με
αρ.
πρωτ.
7764/29.03.2017 ιδιωτικού συμφωνητικού
μίσθωσης του διαμερίσματος πολυκατοικίας
επί της οδού Ομήρου 54 (Κληροδότημα Π.
Αθανασιάδη).
Λήψη απόφασης για την παύση ισχύος
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)
ΓΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΥ 40,00 τ.μ., που έχει παραχωθεί
στο
Κ.Υ.Ε.
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
της
εταιρείας
«ΚΑΦΕ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΙΚΑΡΟΣ
Α.Ε.»
με
εκπρόσωπο τον ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, το
οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ αρ. 3,
του Δήμου μας.
Απευθείας ανάθεση της εγκατάστασης φυσικού
αερίου στο διαμέρισμα επί της οδού Ομήρου
αρ.54 του κληροδοτήματος «Π. Αθανασιάδη» ,
που διαχειρίζεται ο Δήμος και έγκριση της
σχετικής πίστωσης των 2.249,00 ευρώ.
Έγκριση Διαγραφής συνολικού ποσού 521,92
ευρώ για Δημοτικά Τέλη και ΤΑΠ, όπως
βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής σε 29 οφειλέτες,
μετά
την
με
αρ.
πρωτ.
14178/9287/06.06.2017 κατάσταση.
Έγκριση Διαγραφής μισθωμάτων συνολικού
ποσού 25.926,80 ευρώ από τους χρηματικούς
καταλόγους, όπως βεβαιώθηκαν στον κ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, για το
γραφείο στην Ομήρου 54.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
α) 6,80 € που κατεβλήθησαν για ΔΤ & ΤΑΠ
μέσω λογαριασμών ΔΕΗ
από την κα.
ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γρηγορίου και β)
2.099,38 ευρώ που κατεβλήθησαν για ΔΤ &
ΔΦ μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από την κα.
ΠΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου.
Έγκριση Διαγραφής: 1) 90,41 ευρώ για ΤΑΠ &
ΔΤ,
όπως
βεβαιώθηκαν
στον
κ.
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του Ορέστη, 2)
90,41 ευρώ για ΤΑΠ & ΔΤ, όπως βεβαιώθηκαν
στην κα. ΓΡΙΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 3) 80,00 ευρώ
για κλήση έτους 2014, όπως βεβαιώθηκαν
στον κ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του
Ιακώβου,
4) 94,23 ευρώ για ΔΤ, όπως
βεβαιώθηκαν στον κ. ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ
του Γεωργίου, 5) 75,81 ευρώ για ΤΑΠ & ΤΦ,
όπως
βεβαιώθηκαν
στον
κ.
ΒΑΣΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου, 6) 160,00 ευρώ
για κλήσεις έτους 2013, όπως βεβαιώθηκαν
στην εταιρεία «EUROLEASE FLEET A.E.», 7)
80,00 ευρώ για κλήση έτους 2014, όπως
βεβαιώθηκαν
στην
κα.
ΚΙΡΚΙΝΕΖΗ

Α/Α
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, 8) 80,00 ευρώ για κλήση έτους
2014, όπως βεβαιώθηκαν στον κ. ΛΙΑΚΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βάϊου, 9) 80,00 ευρώ για
κλήση έτους 2014, όπως βεβαιώθηκαν στην
εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Κ.».

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, 8) 80,00 ευρώ για κλήση έτους
2014, όπως βεβαιώθηκαν στον κ. ΛΙΑΚΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βάϊου, 9) 80,00 ευρώ για
κλήση έτους 2014, όπως βεβαιώθηκαν στην
εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Κ.».

Έγκριση Διαγραφής: 1) 88,11 ευρώ για ΔΤ,
ΔΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον κ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ,
2) 11,43
ευρώ για ΔΤ & ΔΦ, όπως βεβαιώθηκαν στην
εταιρεία «ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΙΣ ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», 3) 46,62 ευρώ
για ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην
κα. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
4)
104,37 ευρώ για ΤΑΠ & ΤΦ, όπως
βεβαιώθηκαν
στον
κ.
ΣΑΛΠΑΔΗΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Νικολάου, 5) 40,00 ευρώ για
κλήση έτους 2014, όπως βεβαιώθηκαν στην
εταιρεία με την επωνυμία «MERCEDES BENZ
ΕΛΛΑΣ» 6) 23,62 € ΤΑΠ έτους 2017 και 13,50
€ ΤΦ έτους 2017, όπως βεβαιώθηκαν στην κα
ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Έγκριση Διαγραφής: 1) 88,11 ευρώ για ΔΤ,
ΔΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον κ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ,
2) 11,43
ευρώ για ΔΤ & ΔΦ, όπως βεβαιώθηκαν στην
εταιρεία «ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΙΣ ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», 3) 46,62 ευρώ
για ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην
κα. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
4)
104,37 ευρώ για ΤΑΠ & ΤΦ, όπως
βεβαιώθηκαν
στον
κ.
ΣΑΛΠΑΔΗΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Νικολάου, 5) 40,00 ευρώ για
κλήση έτους 2014, όπως βεβαιώθηκαν στην
εταιρεία με την επωνυμία «MERCEDES BENZ
ΕΛΛΑΣ» 6) 23,62 € ΤΑΠ έτους 2017 και 13,50
€ ΤΦ έτους 2017, όπως βεβαιώθηκαν στην κα
ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ.
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Έγκριση Διαγραφής ποσού 150,00 ευρώ για
κλήση έτους 2008, όπως βεβαιώθηκαν στην
κα. Μαυρίκου Μαρία.

41

Λήψη απόφασης για την αποδοχή των
υπηρεσιών,
προσωρινά
και μέχρι
την
κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31.3.2018,
στις
θέσεις
ανταποδοτικών
υπηρεσιών του Δήμου μας, του προσωπικού
που παρείχε πραγματικά τις υπηρεσίες του
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας
την 07.06.2017.

42

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

Καταβολή αποζημίωσης των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
(ΠΟ.Α.ΚΕ.)» για κάθε συνεδρίαση που
συμμετέχουν.

43

Καταβολή αποζημίωσης των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» για κάθε συνεδρίαση
που συμμετέχουν.
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Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου
και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
(ΠΟ.Α.ΚΕ.)».

45

Έγκριση της 3ης μερικής αναμόρφωσης έτους
2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
&
ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΟ.Α.ΚΕ.).
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Έγκριση Διαγραφής ποσού 150,00 ευρώ για
κλήση έτους 2008, όπως βεβαιώθηκαν στην
κα. Μαυρίκου Μαρία.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή των
υπηρεσιών,
προσωρινά
και μέχρι
την
κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31.3.2018,
στις
θέσεις
ανταποδοτικών
υπηρεσιών του Δήμου μας, του προσωπικού
που παρείχε πραγματικά τις υπηρεσίες του
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας
την 07.06.2017.
Καταβολή αποζημίωσης των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
(ΠΟ.Α.ΚΕ.)» για κάθε συνεδρίαση που
συμμετέχουν.
Καταβολή αποζημίωσης των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» για κάθε συνεδρίαση
που συμμετέχουν.
Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου
και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
(ΠΟ.Α.ΚΕ.)».
Έγκριση της 3ης μερικής αναμόρφωσης έτους
2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
&
ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΟ.Α.ΚΕ.).

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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Αποδοχή παραίτησης του κ. Χάσικου Στέλιου
από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΟ.Α.ΚΕ.).

47

Παράταση της υφιστάμενης σύμβασης με τον
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παροχή υπηρεσιών
μεταφόρτωσης
απορριμμάτων
στο
ΣΜΑ
Σχιστού από 1/5/2017 έως 31/10/2017.

48

Λήψη
απόφασης
για
την
επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 58,00€ με
δικαιούχο τον Λεοντίτση Παναγιώτη (για
ένταλμα προπληρωμής ΚΤΕΟ).

1o
έκτ.

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Αποδοχή παραίτησης του κ. Χάσικου Στέλιου
από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΟ.Α.ΚΕ.).
Παράταση της υφιστάμενης σύμβασης με τον
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παροχή υπηρεσιών
μεταφόρτωσης
απορριμμάτων
στο
ΣΜΑ
Σχιστού από 1/5/2017 έως 31/10/2017.
Λήψη
απόφασης
για
την
επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 58,00€ με
δικαιούχο τον Λεοντίτση Παναγιώτη (για
ένταλμα προπληρωμής ΚΤΕΟ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ

