ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Π. ΦΑΛΗΡΟ 26/07/2018
Αρ. Πρωτ. : 14440

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2018 στο Δημοτικό
Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 30 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα 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:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο θέμα :

Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2018.

Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου,
οικ. έτους 2018.
2ο θέμα :

3ο θέμα :

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

2018.
Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του δήμου στο 1ο Θεματικό Συνέδριο των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), και την
έγκριση
μετάβασης του Αντιδημάρχου Ιωάννη Φωστηρόπουλου στην Ηγουμενίτσα
προκειμένου να παραστεί στο συνέδριο.
4ο θέμα :

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με τον αναπληρωτή του,
στην Επιτροπή Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας, προκειμένου ο Δήμος να αποδεχτεί δωρεά
μνημείου από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.
5ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών που
αφορούν στην Υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Π. Φαλήρου με κωδικό
ΟΠΣ5002349 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" συν».
6ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη της έκδοσης ενημερωτικών φυλλαδίων
στα πλαίσια της Τουριστικής προβολής του Δήμου.
7ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων
απορριμμάτων.
8ο θέμα :

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΥΗΚ5303 επί της οδού ΣΟΛΩΜΟΥ 26, μετά την με αρ. πρωτ. 6822/30-03-2018
αίτηση.
9ο θέμα :

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Επισκευή πεζοδρομίων Λ. Αγ.
Βαρβάρας και λοιπών εμπορικών οδών του Δήμου».
10ο θέμα :

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου 2018» προϋπολογισμού
μελέτης 150.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 54/2018 μελέτη της Τ.Υ.
11ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
12ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ 128/2018 ΑΔΣ περί έγκρισης
διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δήμου που είναι ενταγμένες
στον Π/Υ καθώς και την επιλογή διαδικασιών δημοπράτησης αυτών για το έτος 2018
(συμπλήρωση του ΚΑΕ: 15-6262.020, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων
αρμοδιότητας Δήμου 2018, εκτιμ. Δαπάνης 43.400,00€ περιλ. ΦΠΑ)
13ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση υπ’
αριθμ. 2897/29.6.2018 /«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2018» σύμφωνα με τον Οδηγό
Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
2017 - 2018, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018 του Υπ
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πράσινο Ταμείο, του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις
περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017-2018, Β’ πρόσκληση – Ιούνιος 2018 .
14ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
«Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων), Συντήρηση πυροσβεστήρων
κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης, Συντήρηση καυστήρων
(Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π.), Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος
Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά-αναλώσιμα) 2017» κατά το αρ. 132 του ν4412/2016,
προκειμένου να καλυφτεί η δαπάνη αποκατάστασης βλαβών που προέκυψαν κατά την
εκτέλεση των συμβάσεων και οι συμβατικές πιστώσεις δεν επαρκούν να τις καλύψουν.
15ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
«Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2017» κατά το αρ. 132 του ν4412/2016.
16ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17ο θέμα :

Έγκριση 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικ.

έτους 2018.
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης των κωδικών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
του Δήμου Π. Φαλήρου που αφορούν σε δαπάνες των κληροδοτημάτων του Δήμου, η
διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω του Δήμου.
18ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
19ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Έγκριση Διαγραφής: 1) 200,00€ για κλήση έτους 2013, όπως βεβαιώθηκε στον
ΧΑΙΡΕΤΗ ΑΡΙΣΤ., 2) 160,00€ για κλήσεις ετών 2009 & 2010, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΕ, 3) 153,60€ για τέλος κατάληψης κοιν/στου χώρου με κάδο έτους 2018,
όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΟΕ, 4) 153,60€ για τέλος κατάληψης
κοιν/στου χώρου με κάδο έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, 5) 153,60€ για τέλος κατάληψης κοιν/στου χώρου με κάδο έτους 2018,
όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ξ. & Μ. & ΣΙΑ ΕΕ, 6) 153,60€ για τέλος
κατάληψης κοιν/στου χώρου με κάδο έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία
ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ξ. & Μ. & ΣΙΑ ΕΕ.
20ο θέμα :

Έγκριση Διαγραφής: 1) 1.795,52€ για ΔΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον κ.
Παπασταματίου Σάββα, 2) 287,22€ για ΔΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην κα Κασιμάτη
Βασιλική, 3) 859,20€ για τέλος κοινόχρηστου «περιβάλλοντα χώρου κουβουκλίου περιπτέρου»,
όπως βεβαιώθηκαν στην κα Βασιλοπούλου Παναγούλα, 4) 672,00€ για τέλος κοινόχρηστου
χώρου περιπτέρου, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΙΝΚΑΤ Α.Ε.
21ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λήψη απόφασης που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας.
22ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, εργατών καθαριότητας, με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
23ο θέμα :

Έγκριση της 3ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, του
Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΟ.Α.ΚΕ.).
24ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αρ. 82/2018 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου», που αφορά στην υποβολή πρότασης και
χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
25ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
26ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
27ο θέμα :

Για ενημέρωσή σας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να
λειτουργήσει στις 27 Ιουλίου 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

