ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Π.ΦΑΛΗΡΟ
26/3/2018
Αρ.Πρωτ.: 6487

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 3η τακτική Συνεδρίαση έτους 2018 στο Δημοτικό
Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 30 Μαρτίου 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:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση: α) μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Π.Φαλήρου με το Δίκτυο των
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων της Λεωφόρου Συγγρού & της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
β) ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή του Δικτύου.
1ο θέμα :

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μετά τη με αρ.
01/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).
2ο θέμα :

Τροποποίηση της με αρ. 352/2017 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στο άρθρο 3
περί οριοθέτησης κοινοχρήστων χώρων τοποθέτησης του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων
(ΣΚΠ).
3ο θέμα :

Έγκριση παραχώρησης χρήσης μέρους του ισογείου ορόφου κτηρίου του Δήμου
Π.Φαλήρου «Οίκημα Διπλαράκου», που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Ήβης Αθανασιάδου
32 & Τρίτωνος, στο σωματείο «Χορωδία Παλιού Φαλήρου-ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ», προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για τις πρόβες της χορωδίας και τις συνεδριάσεις του Σωματείου.
4ο θέμα :

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των δύο (2) μικρών κυλικείων του Κλειστού
Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου & των ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο στον Αθλητικό
Όμιλο Παλαιού Φαλήρου (Α.Ο.Π.Φ.)
5ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Ένταξης ευάλωτων ομάδων «+εργάζομαι!» (στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης 42 και Μετσόβου –
ΑΜΚΕ Α01135) από τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φωτισμό και το ΤΑΠ, ύστερα από την με
αρ.πρωτ. 26476/2017 αίτησή της.
6ο θέμα :

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
WiFi4EU που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά στη δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή
πρόσβαση (Wi-Fi) για τους πολίτες και τους επισκέπτες δημοσίων χώρων (πάρκα, δημόσια κτίρια,
βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας κ.λπ.).
7ο θέμα :

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Π. Φαλήρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urban
Innovative Actions με τίτλο OPEN CREATIVE INNOVATION ECOSYSTEM FOR EMPLOYMENT
AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT THROUGH A LOCATION BASED CITY GAME,
εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα και ορισμός του Αντιδημάρχου
Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής και υπευθύνου των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.
Φωστηρόπουλου Ιωάννη ως εκπροσώπου του Δήμου στον πρόγραμμα.
8ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9ο θέμα :

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια».

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού
διαφόρων οδών του Δήμου».
10ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή
Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού Παραλίας».
11ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή
γραφείων Δημοτικού Νεκροταφείου».
12ο θέμα :

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και
«Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Νεκροταφείου».

οριστικής

παραλαβής

του

έργου

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
«Ανακατασκευή διαδρόμων Νεκροταφείου Γ’ Φάση».

οριστικής

παραλαβής

του

έργου

13ο θέμα :
14ο θέμα :

και

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή
πεζοδρομίων των οικοδομικών τετραγώνων περιμετρικά της πλατείας Ντάβαρη».
15ο θέμα :

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων»
προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία, μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ.
19/2018 μελέτη της Τ.Υ.
16ο θέμα :

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2018»
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ.
20/2018 μελέτη της Τ.Υ.
17ο θέμα :

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρείας»
προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία, μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ.
29/2018 μελέτη της Τ.Υ.
18ο θέμα :

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
19ο θέμα :

Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 192 για την
έγκριση της οδού Κυβέλου, σύμφωνα με το θεωρημένο, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Σπυρόπουλου
Κωνσταντίνου.
20ο θέμα :

Μεταφορά παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης από την οδό Τερψιχόρης αρ. 24 στην
οδό Άρεως αρ. 57 στο Π.Φάληρο, μετά τη με αρ.πρωτ. 4981/07.03.2018 αίτηση.
21ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
22ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έγκριση: α) υλοποίησης της 65ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου στις 19 & 20
Μαΐου 2018, β) πίστωσης ποσού 1.178,70 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6473.001
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και γ) τεχνικών προδιαγραφών.
23ο θέμα :

Έγκριση: α) απευθείας ανάθεσης στους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και
συγκεκριμένα στην Αγγελίδη Εύα, Α.Μ.ΣΟΕΛ 15331 ως τακτικό ελεγκτή και την Κατσιμίχα Αθηνά,
Α.Μ.ΣΟΕΛ 33101 ως αναπληρωματικό ελεγκτή για τον διαχειριστικό έλεγχο του κληροδοτήματος
«Παύλου Γ. Αθανασιάδη» οικονομικής χρήσης 2017 και β) πίστωσης ποσού 744,00 ευρώ συμπ/νου
ΦΠΑ.
24ο θέμα :

Έγκριση: α) απευθείας ανάθεσης στους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και
συγκεκριμένα στην Αγγελίδη Εύα, Α.Μ.ΣΟΕΛ 15331 ως τακτικό ελεγκτή και την Κατσιμίχα Αθηνά,
Α.Μ.ΣΟΕΛ 33101 ως αναπληρωματικό ελεγκτή για τον διαχειριστικό έλεγχο του κληροδοτήματος
«Φερράχ Παν. Ζουκίου» οικονομικής χρήσης 2017 και β) πίστωσης ποσού 744,00 ευρώ συμπ/νου
ΦΠΑ.
25ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
26ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων & Χριστουγεννιάτικων
αγορών και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της τριμελής επιτροπής
κλήρωσης.
27ο θέμα :

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του Δήμου
μας στο «Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
έτους 2018.
28ο θέμα :

Έγκριση Διαγραφής: 1) 34,19 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΣΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του Αθανασίου, 2) 81,93 ευρώ για ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην
ΦΥΤΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του Θρασύβουλου, 3) 80,00 ευρώ για κλήση έτους 2010, όπως βεβαιώθηκαν
στην ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Σταύρου, 4) 31,56 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον
ΜΠΑΙΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αλεξάνδρου 5) 80,00 ευρώ για κλήση έτους 2010, όπως βεβαιώθηκαν
στην εταιρεία KARENTA Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΒΙΟ, 6) 17,56 ευρώ για ΔΤ & ΤΑΠ, όπως
βεβαιώθηκαν στον ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟ.
29ο θέμα :

Έγκριση Διαγραφής: 1) 72,73 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΝΤΟΥΝΗ
ΠΕΤΡΟ του Σπυρίδωνος, 2) 46,76 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΦΙΡΜΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Δημητρίου, 3) 322,79 ευρώ για ΔΤ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΜΑΜΑΗ ΙΩΑΝΝΗ του
Γεωργίου, 4) 322,79 ευρώ για ΔΤ, όπως βεβαιώθηκαν στην ΜΑΜΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, 5)
146,49 ευρώ για ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία «Χ&Κ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
30ο θέμα :

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2.565,94 ευρώ στην δικαιούχο
«ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» για ΤΑΠ.
31ο θέμα :

Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 47/66, τον χαρακτηρισμό του
σε οικογενειακό και την παραχώρηση του στον Χαρίτο Παναγιώτη.
32ο θέμα :

Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 111/7, τον χαρακτηρισμό του
σε οικογενειακό και την παραχώρηση του στην Χρυσάνθη Ανδρομάχη.
33ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έγκριση της με αρ. 28/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Π.Φαλήρου» που αφορά στην τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου.
34ο θέμα :

Τροποποίηση της με αρ. 133/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον
καθορισμό του αντιτίμου για τις παρεχόμενες από το ΠΟ.Α.ΚΕ. υπηρεσίες.
35ο θέμα :

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.240,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6453.005
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της ετήσιας συνδρομής στο ΚΕΠ Υγείας.
36ο θέμα :

Αποδοχή και κατανομή Α΄ δόσης οικ. έτους 2018, για λειτουργικές δαπάνες των
διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
37ο θέμα :

Επιστροφή χρηματικού ποσού 50,00 ευρώ στον Γ.Ε. του Π.Φ., λόγω ανάκλησης της
απόφασης οφειλής.
38ο θέμα :

Έγκριση: α) ανάκλησης της με αρ. 358/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά σε επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακών επιδομάτων και β) διαγραφής της βεβαιωμένης
οφειλής ποσού 13.878,00 ευρώ από την Μ.Ε. του Χ.
39ο θέμα :

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος ποσού 153,92 ευρώ
από τους κληρονόμους του Γ.Δ. στο Δήμο.
40ο θέμα :

Τροποποίηση της με αρ. 312/2016 Α.Δ.Σ., στο σκέλος που αφορά στον ορισμό του κ.
Σίνη Αριστείδη ως τακτικού μέλους της Στέγης Θηλέων «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και αντικατάστασή
του, μετά από την με αρ.πρωτ. 5341/2018 παραίτησή του.
41ο θέμα :

Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου» οικ.έτους 2018.
42ο θέμα :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του ως μελών της
γνωμοδοτικής επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων έτους 2018.
43ο θέμα :

Λήψη απόφαση για τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας
της παραλίας του Μπάτη και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που διαθέτει τον
εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό.
44ο θέμα :

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Περιβάλλοντος-Πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
45ο θέμα :

της

Διεύθυνσης

Για ενημέρωσή σας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να λειτουργήσει στις 27/3/2018
και 28/3/2018 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

