
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. ΦΑΛΗΡΟ  20/9/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    Αρ.Πρωτ. : 17179 
 
 

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2018 στο Δημοτικό 
Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 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: 22/9/2017 και 29/9/2017.  
 

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 2ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2018. 
 

2ο θέμα : Έγκριση 5ης μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 
 

3ο θέμα : Ορθή Επανάληψη της τροποποίησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους  2018. 

 

4ο θέμα : Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων  
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που αφορούν σε εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

5ο θέμα : Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας 
ανταλλακτικών και οργάνων γυμναστικής ενηλίκων έως 15/10/2018. 
 

6ο θέμα : Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή 
δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου». 

 

7ο θέμα : Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση 
πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων & αυτ. συστημάτων πυρασφάλισης 2017, 
συντήρηση καυστήρων (σχολικών συγκροτημάτων, πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2017 και 
συντήρηση ψυκτικού μηχαν/τος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα – αναλώσιμα) 2017» (ομάδες 2, 3 
και 4) έως και 22/10/2018. 

 

8ο θέμα : Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου» έως και 
13/12/2018. 

 

9ο θέμα : Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων 
οδού Πεντέλης». 

 

10ο θέμα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων 3ου & 6ου Δημοτικού, 
5ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου». 



 

11ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή οδού Αχιλλέως από Λεωφ. Αμφιθέας έως 
Λεωφ. Ποσειδώνος» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης 
με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 70/2018 μελέτη της Τ.Υ. 

 

12ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα 
πεζοδρόμια 2018» προϋπολογισμού μελέτης  74.400,00  ευρώ συμπ/νου  ΦΠΑ  και αναθεώρησης 
με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 71/2018 μελέτη της Τ.Υ. 

 

13ο 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 

 
 

14ο θέμα : Έγκριση Κ.Α. δεκτικών για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής. 
 

15ο θέμα : Έγκριση πίστωσης Κ.Α. 00-6739.002 του κληροδοτήματος Παύλου Γ. Αθανασιάδη, 
η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω του Δήμου. 
 

16ο θέμα : Έγκριση 4ης μερικής Αναμόρφωσης του κληροδοτήματος Παύλου Γ. Αθανασιάδη 
οικ.έτους 2018. 

 

17ο θέμα : Έγκριση 3ης μερικής Αναμόρφωσης του κληροδοτήματος Φερράχ Ζουκίου 
οικ.έτους 2018. 

 

18ο θέμα : Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού Σωματείου του Δήμου μας «Σώμα 
Ελληνικού Οδηγισμού Παλαιού Φαλήρου». 

 

19ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της εκδήλωσης της 28ης Οκτωβρίου στα πλαίσια του 
εορτασμού της Εθνικής Επετείου. 

 

20ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της 66ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 
 

21ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη διοργάνωσης της εκδήλωσης «Φαληρικός Αγώνας δρόμου» στο 
πάρκο του Φλοίσβου. 

 

22ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας 
καθαριότητας - απολύμανσης κατοικίας και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που 
διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό. 

 

23ο θέμα : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού των έργων του Προγράμματος δημοσίων 
Επενδύσεων και την πληρωμή αυτών μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

24ο 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 

 
 

25ο θέμα : Παραχώρηση χρήσης μέρους των γραφείων, που βρίσκονται στο δημοτικό γήπεδο 
ποδοσφαίρου «Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», στο Σύλλογο «ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ Α.Ο. ΔΑΦΝΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», προκειμένου να το χρησιμοποιεί για τις ανάγκες λειτουργίας του 
Συλλόγου. 
 



26ο θέμα : Έγκριση μείωσης του μισθώματος του περιπτέρου επί της Λεωφ.Βενιζέλου 194 στο 
Π.Φάληρο. 
 

27ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) 80,00 ευρώ για κλήση έτους 2015, όπως βεβαιώθηκε στην 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΣΜΑΡΑΙΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σάββα, 2) 39,20 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως 
βεβαιώθηκαν στην ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 3) 162,18 ευρώ για ΔΤ, όπως βεβαιώθηκε στον 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Γεωργίου, 4) 312,00 ευρώ για ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν 
στον ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αρτέμιου. 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

28ο θέμα : Έγκριση της 3ης μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί Δήμου Π.Φαλήρου» οικ. έτους 2018. 
 

29ο θέμα : Έγκριση της 4ης μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό 
Κέντρο Π.Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ. έτους 2018. 
 

30ο θέμα : Τροποποίηση της με αρ. 99/2017 απόφασης Δ.Σ., ως προς τον εκπρόσωπο των 
παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), για το υπόλοιπο χρονικό 
διάστημα της διετίας 2017-2018. 

 

31ο θέμα : Αποδοχή και κατανομή Γ’ δόσης οικ. έτους 2018, για λειτουργικές δαπάνες των 
διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Π.Φαλήρου. 

 

32ο 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 
 

33ο θέμα : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
 

34ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να λειτουργήσει στις   25/9/2018 και μέχρι 
ώρα 14:00 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 


