ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Παλ. Φάληρο

20.02.2017

ΔΗ ΜΟΤ ΙΚΟ ΣΥ ΜΒΟΥΛ ΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔ ΡΙΑΣΗ
Η ΜΕ ΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3542/1 3 .02.2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕ ΜΑΤ ΩΝ
Της 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2017
Α/Α

1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση
συμμετοχής του Δήμου Π. Φαλήρου ως δήμου
παρατηρητή στην ομάδα του έργου με τίτλο:
PRODESA, β) τον ορισμό του Αντιδημάρχου κ.
Φωστηρόπουλου Ιωάννη ως εξουσιοδοτημένου
Εκπροσώπου του Δήμου Π. Φαλήρου (LEAR –
Legal Entity Appointed Representative) στο ως
άνω έργο.

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

35

αποσύ
ρεται

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση
συμμετοχής του Δήμου Π. Φαλήρου ως δήμου
παρατηρητή στην ομάδα του έργου με τίτλο:
PRODESA, β) τον ορισμό του Αντιδημάρχου κ.
Φωστηρόπουλου Ιωάννη ως εξουσιοδοτημένου
Εκπροσώπου του Δήμου 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 Δ.Σ. και Ο.Ε., από έγγραφα των
οποίων ο χρόνος διατήρησης έχει παρέλθει.

4

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2015.

37

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2015.

5

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2016.

38

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2016.

6

Έγκριση
1ης
μερικής
αναμόρφωσης
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Π.
Φαλήρου, οικονομικού έτους 2017.

39

Έγκριση
1ης
μερικής
αναμόρφωσης
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Π.
Φαλήρου, οικονομικού έτους 2017.

7

'Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Π.
Φαλήρου, οικονομικού έτους 2017.

40

'Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Π.
Φαλήρου, οικονομικού έτους 2017.

8

Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου 80
τ.μ. (Διαμερίσματος/Γραφείου) για τη στέγαση
των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Π.
Φαλήρου.

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.

36

41

42

43

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της
επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου του
Γραφείο Δ.Σ. και Ο.Ε., από έγγραφα των
οποίων ο χρόνος διατήρησης έχει παρέλθει.

Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου 80
τ.μ. (Διαμερίσματος/Γραφείου) για τη στέγαση
των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Π.
Φαλήρου.
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.
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.

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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 Δήμου» 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

16

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής & οριστικής παραλαβής του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ “MΠΟΤΣΕ”
ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΣΚΕΠΗ » με αρ.μελέτης
127/2014 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.
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).
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής & οριστικής παραλαβής του
έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΜΠΑΤΗ
ΣΕ
ΧΩΡΟ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
με
αρ.μελέτης
125/2014
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 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.

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης με ανοικτή
διαδικασία του έργου «Κατασκευή ραμπών
ΑΜΕΑ
σε
υφιστάμενα
πεζοδρόμια»
προϋπολογισμού μελέτης 90.000,00 € συμπ.
ΦΠΑ και αναθεώρησης.
'Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή
πεζοδρομίων Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας και λοιπών
εμπορικών οδών του Δήμου» 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.
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης με ανοικτή
διαδικασία του έργου «Ανακατασκευή παλαιών
ασφαλτοταπήτων» προϋπολογισμού μελέτης
700.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης
'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.
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής & οριστικής παραλαβής του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ “MΠΟΤΣΕ”
ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΣΚΕΠΗ » με αρ.μελέτης
127/2014 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.
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).
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής & οριστικής παραλαβής του
έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΜΠΑΤΗ
ΣΕ
ΧΩΡΟ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
με
αρ.μελέτης
125/2014
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 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).
Λήψη απόφασης για την έγκριση του
πρωτοκόλλου
προσωρινής
&
οριστικής
παραλαβής του έργου: Συντήρηση και
επισκευή σχολικών κτιρίων 2013.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του
πρωτοκόλλου
προσωρινής
&
οριστικής
παραλαβής του έργου: Εξωραϊσμός Όψεων
Σχολικών συγκροτημάτων.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του
πρωτοκόλλου
προσωρινής
&
οριστικής
παραλαβής
του
έργου:
Επισκευή
κατεπειγούσης
φύσεως
επικίνδυνων
καθιζήσεων λιθόστρωτων δρόμων.

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

20

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ
του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών
Αγ. Αλεξάνδρου».

21

Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της
εκδήλωσης για τον εορτασμό της Καθαράς
Δευτέρας 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

23

24

25

26

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.
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.
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.
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
Δημοτικής Αστυνομίας για παράβαση ΚΟΚ
κατά το έτος 2010.
Λήψη απόφασης περί διαγραφής α) 150,00€
κλήση έτους 2009 από τον χρηματικό
κατάλογο 175, όπως βεβαιώθηκαν στην κα
ΜΑΡΚΙΔΗ 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 ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.

28

Λήψη
απόφασης
περί
επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (370,83 )
τριακόσια εβδομήντα ευρώ και ογδόντα τρία
λεπτά που κατεβλήθησαν για Δ.Τ., Δ.Φ. &
Τ.Α.Π. μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από τον κ.
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟ.

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

53

54

55

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ
του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών
Αγ. Αλεξάνδρου».
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της
εκδήλωσης για τον εορτασμό της Καθαράς
Δευτέρας 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.
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.

56

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.

57

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.

58

59

60

61

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
Δημοτικής Αστυνομίας για παράβαση ΚΟΚ
κατά το έτος 2010.
Λήψη απόφασης περί διαγραφής α) 150,00€
κλήση έτους 2009 από τον χρηματικό
κατάλογο 175, όπως βεβαιώθηκαν στην κα
ΜΑΡΚΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ και β)40,00€ κλήση έτους
2013 από τον χρηματικό κατάλογο 401, όπως
βεβαιώθηκαν στον κ. ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ.
Λήψη
απόφασης
περί
επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (80,00€)
ογδόντα ευρώ που κατεβήθησαν για παράβαση
ΚΟΚ της εταιρίας SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.
Λήψη
απόφασης
περί
επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (370,83 )
τριακόσια εβδομήντα ευρώ και ογδόντα τρία
λεπτά που κατεβλήθησαν για Δ.Τ., Δ.Φ. &
Τ.Α.Π. μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από τον κ.
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟ.

Α/Α

29

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη απόφασης αναφορικά με την χορήγηση
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ
ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ) 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 Δήμο μας.

30

Λήψη απόφασης για την σύσταση πενήντα
εννέα (59) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου,
κατ’
εφαρμογή
δικαστικών
αποφάσεων.

31
έκτ.

Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 59.895,88€ σε βάρος ΚΑ εξόδων που
αφορούν σε δαπάνες ακινήτων των δύο
κληροδοτημάτων
(Φ.
ΖΟΥΚΙΟΥ,
Π.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ) – (ΚΑ 00-6739.001, 006739.002, 00-6739.003).

32
έκτ.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός
εκπροσώπου του δήμου μας με τον
αναπληρωτή του, ως μέλους των επιτροπών των
διατάξεων του ΠΔ 23/2000 και του άρθ. 35
αρ. 20 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων.

33
έκτ.

Λήψη
απόφασης
για
την
πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την
υλοποίηση
της
Πράξης
«ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Λήψη απόφασης αναφορικά με την χορήγηση
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ
ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ) 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 Δήμο μας.
Λήψη απόφασης για την σύσταση πενήντα
εννέα (59) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου,
κατ’
εφαρμογή
δικαστικών
αποφάσεων.
Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 59.895,88€ σε βάρος ΚΑ εξόδων που
αφορούν σε δαπάνες ακινήτων των δύο
κληροδοτημάτων
(Φ.
ΖΟΥΚΙΟΥ,
Π.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ) – (ΚΑ 00-6739.001, 006739.002, 00-6739.003).
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός
εκπροσώπου του δήμου μας με τον
αναπληρωτή του, ως μέλους των επιτροπών των
διατάξεων του ΠΔ 23/2000 και του άρθ. 35
αρ. 20 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων.
Λήψη
απόφασης
για
την
πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την
υλοποίηση
της
Πράξης
«ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ

