
           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. ΦΑΛΗΡΟ    23 /11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    Αρ.Πρωτ. :      21733 
 
 

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2018 στο Δημοτικό 
Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 28 Νοεμβρίου 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: 
 
 

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 του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 

2ο θέμα : Έγκριση 7ης μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 
 

3ο θέμα : Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου από τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ζάγκα Μαρία 
στην εκδήλωση της ΚΕΔΕ «Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση»,  που θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 29/11/2018. 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

4ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους 
του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου» 
προϋπολογισμού μελέτης 294.450,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης με ανοικτή 
διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 42/2018 μελέτη της Τ.Υ. 
 

5ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» 
προϋπολογισμού μελέτης 247.500,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης με ανοικτή 
διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 95/2018 μελέτη της Τ.Υ. 

 

6ο θέμα : Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Συντήρηση Δημαρχείου & 
Πολιτιστικού Κέντρου 2017», έως και 13/2/2018.  

 

7ο θέμα : Χωροθέτηση μίας θέσης στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση 
μαθητών ΑΜΕΑ για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου στην είσοδο του σχολικού 
συγκροτήματος επί της οδού Ανδρομάχης 17. 
 

8ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή των υποδομών της παιδικής χαράς του 
πάρκου Φλοίσβου», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης 
με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 98/2018 μελέτη της Τ.Υ. 

 



9ο θέμα : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Δαπάνες παροχής υπηρεσιών 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
 

10ο 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 

 

11ο θέμα : Έγκριση πίστωσης Κ.Α.: 10-8115.001 του κληροδοτήματος Παύλου Γ. Αθανασιάδη, 
η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω του Δήμου. 
 

12ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη συμμετοχής του Δήμου μας στην τελετή απονομής των βραβείων 
Best City Awards 2018. 

 

13ο θέμα : Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας 
«Αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης (μελάνια)» έως και 31/12/2018. 
 

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 : Απευθείας ανάθεση τοποθέτησης σιδεριών ασφαλείας στο διαμέρισμα  επί της 
οδού Ομήρου αρ. 54, του κληροδοτήματος «Παύλου Γ. Αθανασιάδη». 
 

16ο θέμα : Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της με αρ.πρωτ. 16433/10.9.2018  Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην «Υποβολή δικαιολογητικών χορήγησης γαμήλιου 
επιδόματος σε άπορα κορίτσια» από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» και  
έγκριση πίστωσης 25.000,00 ευρώ προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018. 
 

17ο θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας 40 παραστάσεων (θέατρο 
σκιών/κουκλοθέατρου), στο σωματείο «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ» σπουδή στην τέχνη του 
θεάτρου σκιών & του κουκλοθέατρου, από 25/11/2018 έως 14/4/2019, που θα 
πραγματοποιηθούν στην έδρα του σωματείου, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 20075/2018 αίτησης του 
νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου. 
 

18ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) 912,86 ευρώ που αφορούν μίσθωμα σχολάζοντος 
περιπτέρου έτους 2018, όπως βεβαιώθηκε στον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟ του Δημητρίου, 
2) 153,60 ευρώ που αφορούν τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με κάδο έτους 2018, όπως 
βεβαιώθηκε στην εταιρεία ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ξ. & Ξ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

19ο θέμα : Έγκριση της 5ης μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό 
Κέντρο Π.Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ. έτους 2018. 
 

20ο θέμα : Έγκριση φιλοξενίας του Πληροφοριακού συστήματος (ιστοσελίδα και εφαρμογές) 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο G-Cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (G-Cloud της 
ΚτΠ Α.Ε.). 

 



21ο θέμα : Έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων δημοτών-μαθητών 
που εισήχθησαν στα ΑΕΙ & ΤΕΙ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και θα πραγματοποιηθεί στις 
21/12/2018  στο Ίδρυμα Ευγενίδου. 

 

22ο 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 
 

23ο 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   27/11/2018 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 


