
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. ΦΑΛΗΡΟ  18/6/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    Αρ. Πρωτ. : 12129 
 
 

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2018 στο Δημοτικό 
Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή 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: 
 
Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων : 13.03.2017, 11.04.2017, 08.05.2017, 15.05.2017, 
01.06.2017, 09.06.2017, 03.07.2017, 17.07.2017, 07.08.2017. 
 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  
 

1ο θέμα : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Δημιουργία 
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών». 

2ο θέμα : Λήψη απόφασης για την εξόφληση τιμολογίων VIDAVO A.E. (συνολικού ποσού 
14.682,60€)  από ίδιους πόρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

3ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός καθέτων οδών Αγ. Αλεξάνδρου 2016 συν.».  
 
 

4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 
προμήθειας «μεταλλικών κιονίσκων πεζοδρομίων από μαντέμι 2017», έως 22.07.2018. 
 
5ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΩΣ - 
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» με αρ. μελέτης 114/2014. 

 
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
«Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν.  3463/06» κατά 
το αρ. 132 του ν4412/2016, προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις του νεοεκδοθέντος Π.Δ. 
31/18 (ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α’): “Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες” το οποίο 
αντικατέστησε το προϊσχύον Π.Δ.23/2000(Α’ 18). 

 



7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ.56/2018 Α.Δ.Σ. , που αφορά στην 
έγκριση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών του Δήμου που είναι ενταγμένες στον Π/Υ 
καθώς και την επιλογή διαδικασιών δημοπράτησης αυτών για το έτος 2018, ως προς το ποσό 
του ΚΑ :10.6481.29 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 (ΔΠΣ)». 

8ο θέμα : Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου στην εναλλακτική διαχείριση των 
παλαιών ηλεκτρικών συσσωρευτών σε συνεργασία με το εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Δ.Ι. ΕΠΕ) 
 

9ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

10ο θέμα : Λήψη απόφασης :1) για την ανάθεση για ένα έτος σε τράπεζα της τήρησης του 
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των κληροδοτημάτων  και 2) τη μεταφορά του υπόλοιπου αποθεματικού του 
Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 
11ο θέμα : Λήψη απόφασης α)για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. και β)για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή του εν θέματι λογαριασμού. 
 
12ο θέμα : Λήψη απόφασης για Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων του 
Δήμου μας για το έτος 2018 και έγκριση πίστωσης ποσού 23.000,00 Ευρώ σε βάρος του ΚΑ  00-
6736.001, προϋπολογισμού δαπανών οικ. έτους 2018. 
 
13ο θέμα : Λήψη απόφασης για Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων  και Σωματείων του 
Δήμου μας  για το έτος 2018 και έγκριση πίστωσης ποσού 184.000,00 Ευρώ σε βάρος του ΚΑ  00-
6735.003, προϋπολογισμού δαπανών οικ. έτους 2018. 

 
14ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 

15ο θέμα : Λήψη απόφασης: α)για την ακύρωση της με αρ. 117/26.4.2018  απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατόπιση του περιπτέρου από την οδό Κύπρου 16 στη συμβολή 
των οδών Κύπρου 16 και Δαναών και  β)για την  μετατόπιση  του περιπτέρου στη  συμβολή των 
οδών Κύπρου και Δαναών, μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Αστυνομικού Τμήματος Π. 
Φαλήρου και του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας. 
 
16ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) 12,54 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην κα 
ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ 2) 229,61 ευρώ για ΔΤ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον κ. ΚΑΙΣΑΡΗ ΗΛΙΑ  3) 
26,15 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην κα ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 4) 26,15 
ευρώ για ΤΦ και ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον κ. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΠΕΤΡΟ, 5) 44,17 ευρώ για ΤΦ 
και ΤΑΠ , όπως βεβαιώθηκαν στον κ. ΚΙΑΜΟ ΦΩΤΙΟ. 
 
17ο θέμα : Έγκριση διαγραφής : 1) 18,09 ευρώ για ΤΦ και ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην κα 
HOOVER HELEN, 2) 171,60 ευρώ για ΔΤ όπως βεβαιώθηκαν στην κα ΚΟΡΑΚΗ-ΚΟΡΑΚΑΚΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 3) 15,08 ευρώ για ΤΦ και ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην κα ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4) 35,39 ευρώ για ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 



ΑΕ 5) 23,43 ευρώ για ΤΦ και ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην κα ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6) 441,56 ευρώ επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη ΔΕΗ , όπως βεβαιώθηκαν στην κα 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ. 
 
18ο θέμα : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσών: 1) 7,78 ευρώ για δημοτικά τέλη, 
δημοτικό φόρο τελών φωτισμού & ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης στον κ. ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 
και β) 1.589,98 ευρώ για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ στην εταιρεία «QUALITY 
INFOSERVICE ΕΠΕ». 

 
19ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 
37/20, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την δωρεάν παραχώρηση του στην 
Καριοφυλλά Μαρία.  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

20ο θέμα : Έγκριση κάλυψης θέσεων μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 82 του Ν. 4483/2017. 
 
21ο θέμα : Έγκριση της 2ης Μερικής Αναμόρφωσης  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου» οικ. έτους 2018. 
 
22ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής 
προμηθειών καθώς και παρακολούθησης-παραλαβής παροχής υπηρεσιών του τμήματος 
Μηχανογράφησης – Μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 
 

23ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

24ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης 
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 
20/6/2018 και μέχρι ώρα 15:00 για χορήγηση αντιγράφων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και προκειμένου να 
ενημερωθούν οι Σύμβουλοι επί των θεμάτων. 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
 Δήμαρχο 
 Πρόεδρο Δ.Σ. 
 Αντιδημάρχους 
 Γ. Γραμματέα 
 Δ/νσεις Υπηρεσιών 


