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Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης: 1969/26-1-2018
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Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων: 04.08.2016, 09.08.2016, 26.09.2016, 31.10.2016,
08.11.2016, 28.11.2016, 05.12.2016, 15.12.2016 (3 συνεδριάσεις).
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1.

2.

3.

4.

5.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη
δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών
χώρων για την λειτουργία των Δομών
παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου.
Συμπληρωματική της με αρ. 319/2017
Απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην
αποτίμηση και χρηματική καταβολή στο
προσωπικό του Δήμου Π. Φαλήρου
Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
και γάλακτος ετών 2012, 2013, 2014, 2015
και 2016.
Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση του
αρχείου του γραφείου Δημοτικού
Συμβουλίου και υπολοίπων συλλογικών
οργάνων, σύμφωνα με το πρακτικόπρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής
που ορίστηκε με την με αρ. 36/2017
Α.Δ.Σ.
Τροποποίηση της με αρ. 118/2017
απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά
στον ορισμό μελών της Επιτροπής
Εκτίμησης Εκποιουμένων Ακινήτων
μετά τη με αρ.πρωτ. 1308/16.01.2018
παραίτηση της κας Γιαννοπούλου
Χαράς.
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του
κ. Μπέκα Κωνσταντίνου από το
οφειλόμενο ποσού ύψους 4.764 ευρώ που
αφορά μέρος της δαπάνης για παράταση
εκταφής.
Έγκριση
1ου
ΑΠΕ
του
έργου
«Ανακατασκευή
παλαιών
ασφαλτοταπήτων».

Αρ.
Αποφ.

1

2

3

4

5

6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη
δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών
χώρων για την λειτουργία των Δομών
παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου.
Συμπληρωματική της με αρ. 319/2017
Απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην
αποτίμηση και χρηματική καταβολή στο
προσωπικό του Δήμου Π. Φαλήρου
Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
και γάλακτος ετών 2012, 2013, 2014, 2015
και 2016.
Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση
του αρχείου του γραφείου Δημοτικού
Συμβουλίου και υπολοίπων συλλογικών
οργάνων, σύμφωνα με το πρακτικόπρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής
που ορίστηκε με την με αρ. 36/2017
Α.Δ.Σ.
Τροποποίηση της με αρ. 118/2017
απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά
στον ορισμό μελών της Επιτροπής
Εκτίμησης Εκποιουμένων Ακινήτων
μετά τη με αρ.πρωτ. 1308/16.01.2018
παραίτηση της κας Γιαννοπούλου
Χαράς.
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του
κ. Μπέκα Κωνσταντίνου από το
οφειλόμενο ποσού ύψους 4.764 ευρώ που
αφορά μέρος της δαπάνης για παράταση
εκταφής.
Έγκριση
1ου
ΑΠΕ
του
έργου
«Ανακατασκευή
παλαιών
ασφαλτοταπήτων».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής &
οριστικής
παραλαβής
του
έργου
7.
«Επισκευή Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού
παραλίας».
Έγκριση
παράτασης
προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Κατασκευή
8.
ραμπών
ΑΜΕΑ
σε
υφιστάμενα
πεζοδρόμια».
Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας θέσης
στάθμευσης οχήματος της Ζ.Ε. με
9.
αρ.κυκλοφ. ΙΕΝ-7076 επί της Πρωτέως 27
Π.Φαλήρου.
Τροποποίηση της με αρ. 269/2016
απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά
10. στην αντικατάσταση αρ.κυκλοφορίας
παραχωρηθείσας
θέσης
στάθμευσης
ΑμΕΑ.
Τροποποίηση της με αρ. 236/2012
απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά
11. στην αντικατάσταση αρ.κυκλοφορίας
παραχωρηθείσας
θέσης
στάθμευσης
ΑμΕΑ.
Έγκριση ή μη υποβιβασμού πεζοδρομίου
επί της Ζησιμοπούλου 91 στο Π.Φάληρο
12.
λόγω υπαγωγής του ακινήτου στο
Ν.4178/2013.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και
οριστικής
παραλαβής
του
έργου
13.
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ».
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
14. Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις
του
άρθρου
219
του
Ν.4412/2016.
Έγκριση
ανατροπών
αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης οικ.έτους 2017 σε
15.
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.
Λήψη απόφασης για την: α) υλοποίηση
εορταστικής εκδήλωσης μελών ΚΑΠΗ
για την ετήσια κοπή πίτας που θα
πραγματοποιηθεί στις 5/2/2018 στο Β’
ΚΑΠΗ, στις 6/2/2018 στο Α’ ΚΑΠΗ και
16.
στις 7/2/2018 στο Γ’ ΚΑΠΗ, β) έγκριση
και διάθεση πίστωσης ποσού 868,00 ευρώ
συμπ/νου ΦΠΑ για τη διοργάνωση της
εορταστικής εκδήλωσης μελών ΚΑΠΗ
για την ετήσια κοπή πίτας, γ)

Α/Α

Αρ.
Αποφ.
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής &
οριστικής
παραλαβής
του
έργου
«Επισκευή Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού
παραλίας».
Έγκριση
παράτασης
προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Κατασκευή
ραμπών
ΑΜΕΑ
σε
υφιστάμενα
πεζοδρόμια».
Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης
στάθμευσης οχήματος της Ζ.Ε. με
αρ.κυκλοφ. ΙΕΝ-7076 επί της Πρωτέως 27
Π.Φαλήρου.
Τροποποίηση της με αρ. 269/2016
απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά
στην αντικατάσταση αρ.κυκλοφορίας
παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης
ΑμΕΑ.
Τροποποίηση της με αρ. 236/2012
απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά
στην αντικατάσταση αρ.κυκλοφορίας
παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης
ΑμΕΑ.
Έγκριση υποβιβασμού πεζοδρομίου επί
της Ζησιμοπούλου 91 στο Π.Φάληρο
λόγω υπαγωγής του ακινήτου στο
Ν.4178/2013.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και
οριστικής
παραλαβής
του
έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ».
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις
του
άρθρου
219
του
Ν.4412/2016.
Έγκριση
ανατροπών
αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης οικ.έτους 2017 σε
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.
Λήψη απόφασης για την: α) υλοποίηση
εορταστικής εκδήλωσης μελών ΚΑΠΗ
για την ετήσια κοπή πίτας που θα
πραγματοποιηθεί στις 5/2/2018 στο Β’
ΚΑΠΗ, στις 6/2/2018 στο Α’ ΚΑΠΗ και
στις 7/2/2018 στο Γ’ ΚΑΠΗ, β) έγκριση
και διάθεση πίστωσης ποσού 868,00 ευρώ
συμπ/νου ΦΠΑ για τη διοργάνωση της
εορταστικής εκδήλωσης μελών ΚΑΠΗ
για την ετήσια κοπή πίτας, γ)

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών.

Λήψη απόφασης για την: α) υλοποίηση
της εκδήλωσης για τον εορτασμό της
Καθαράς
Δευτέρας
που
θα
πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο
17. του
πάρκου
Φλοίσβου
στις
19
Φεβρουαρίου 2018, β) έγκριση και
διάθεση πίστωσης ποσού 678,00 ευρώ
συμπ/νου ΦΠΑ και γ) διαμόρφωση
τεχνικών προδιαγραφών.
Λήψη απόφασης για την α) υλοποίηση
της διοργάνωσης «Μαθητικό Καρναβάλι
2018» που θα πραγματοποιηθεί στις
18/02/2018, β) έγκριση και διάθεση της
18.
πίστωσης ποσού 10.000 € για την
διοργάνωση της εκδήλωσης και γ) την
διαμόρφωση
των
τεχνικών
προδιαγραφών.
Λήψη απόφασης για την: α) υλοποίηση
της εκδήλωσης της Εθνικής Επετείου της
25ης Μαρτίου, β) την έγκριση & διάθεση
19.
της πίστωσης ποσού 1.364,00 € και γ) τη
διαμόρφωση
των
τεχνικών
προδιαγραφών.
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
20. Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 219 του
Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για το τηρούμενο
χρηματικό ποσό (τραπεζογραμμάτια και
κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του
21. ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την
εξυπηρέτηση
της
συναλλακτικής
κίνησης.
Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Πολιτιστικό & Αθλητικό
Κέντρο Δήμου Π.Φαληρου» συστατική
πράξη, για το έτος 2018 και την έγκριση
πίστωσης ποσού 730.000,00 ευρώ σε
22.
βάρος του Κ.Α. 00-6715.009 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
(άρθρο 235 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.).

Έγκριση αποδοχής ποσού € 248.727,80
το Υπουργείο Εσωτερικών στο
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικό

23. από

Αρ.
Αποφ.

17

18

19

20

21

22

23

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών.
Λήψη απόφασης για την: α) υλοποίηση
της εκδήλωσης για τον εορτασμό της
Καθαράς
Δευτέρας
που
θα
πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο
του
πάρκου
Φλοίσβου
στις
19
Φεβρουαρίου 2018, β) έγκριση και
διάθεση πίστωσης ποσού 678,00 ευρώ
συμπ/νου ΦΠΑ και γ) διαμόρφωση
τεχνικών προδιαγραφών.
Λήψη απόφασης για την α) υλοποίηση
της διοργάνωσης «Μαθητικό Καρναβάλι
2018» που θα πραγματοποιηθεί στις
18/02/2018, β) έγκριση και διάθεση
της πίστωσης ποσού 10.000 € για την
διοργάνωση της εκδήλωσης και γ) την
διαμόρφωση
των
τεχνικών
προδιαγραφών.
Λήψη απόφασης για την: α) υλοποίηση
της εκδήλωσης της Εθνικής Επετείου της
25ης Μαρτίου, β) την έγκριση & διάθεση
της πίστωσης ποσού 1.364,00 € και γ) τη
διαμόρφωση
των
τεχνικών
προδιαγραφών.
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 219 του
Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για το τηρούμενο
χρηματικό ποσό (τραπεζογραμμάτια και
κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του
ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την
εξυπηρέτηση
της
συναλλακτικής
κίνησης.
Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Πολιτιστικό & Αθλητικό
Κέντρο Δήμου Π.Φαληρου» συστατική
πράξη, για το έτος 2018 και την έγκριση
πίστωσης ποσού 730.000,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 00-6715.009 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 (άρθρο 235 του Ν. 3463/2006
Δ.Κ.Κ.).
Έγκριση αποδοχής ποσού € 248.727,80
από το Υπουργείο Εσωτερικών στο
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
& Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π.Φαληρου»,
για τις κατανομές από τις πιστώσεις του
άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
νομικών προσώπων κι υπηρεσιών του
άρθρου 8 Ν. 3106/2003 προς κάλυψη
λειτουργικών
αναγκών
και
κατά
προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας
του Νομικού Προσώπου.
Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί
Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» συστατική
πράξη, για το έτος 2018 και την έγκριση
24. πίστωσης ποσού
700.000,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 00-6715.010 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
(άρθρο 235 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.).

Α/Α

Έγκριση αποδοχής ποσού 454.974,81
ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου»,
25. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσιών του άρθρου
8
Ν.
3106/2003
προς
κάλυψη
λειτουργικών
αναγκών
και
κατά
προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας.
Έγκριση και διάθεση πίστωσης των
κωδικών του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018 του Δήμου Π. Φαλήρου
που
26. αφορούν
σε
δαπάνες
των
κληροδοτημάτων
του
Δήμου,
η
διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω του
Δήμου.
Έγκριση πίστωσης των Κ.Α. του
27. κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου (ακίνητο
οδού Νηρηίδων 18-20).
Έγκριση πίστωσης των Κ.Α. του
28. κληροδοτήματος Αθανασιάδη (ακίνητο
οδού Ομήρου 54 και Σταδίου 33).
Έγκριση
των Κ.Α. οι οποίοι είναι
29. δεκτικοί για την έκδοση ενταλμάτων
προπληρωμής.
Συγκρότηση
Επιτροπής
Επίλυσης
30.
Φορολογικών Διαφορών έτους 2018.
Ορισμός τριών Δημοτικών Συμβούλων
ως μελών της Κοσμητείας του Δημοτικού
31.
Κοιμητηρίου.

Αρ.
Αποφ.

24

25

26

27

28

29
30

31

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
& Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π.Φαλήρου»,
για τις κατανομές από τις πιστώσεις του
άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
νομικών προσώπων κι υπηρεσιών του
άρθρου 8 Ν. 3106/2003 προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών και κατά
προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας
του Νομικού Προσώπου.
Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί
Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» συστατική
πράξη, για το έτος 2018 και την έγκριση
πίστωσης ποσού 700.000,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 00-6715.010 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 (άρθρο 235 του Ν.3463/2006
Δ.Κ.Κ.).
Έγκριση αποδοχής ποσού 454.974,81
ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου»,
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσιών του άρθρου
8
Ν.3106/2003
προς
κάλυψη
λειτουργικών αναγκών και κατά
προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας.
Έγκριση και διάθεση 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.
Έγκριση πίστωσης των Κ.Α. του
κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου (ακίνητο
οδού Νηρηίδων 18-20).
Έγκριση πίστωσης των Κ.Α. του
κληροδοτήματος Αθανασιάδη (ακίνητο
οδού Ομήρου 54 και Σταδίου 33).
Έγκριση των Κ.Α. οι οποίοι είναι
δεκτικοί για την έκδοση ενταλμάτων
προπληρωμής.
Συγκρότηση
Επιτροπής
Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών έτους 2018.
Ορισμός τριών Δημοτικών Συμβούλων
ως μελών της Κοσμητείας του Δημοτικού
Κοιμητηρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Τροποποίηση της με αρ. 280/2014
απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη
συγκρότηση
της
Διαχειριστικής
32. Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που
διαχειρίζεται ο Δήμος, μετά τη με αρ.
πρωτ. 1308/16.01.2018 παραίτηση της
κας Γιαννοπούλου Χ.
Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των
πρακτικών
της
επιτροπής
κληροδοτημάτων που αφορά στην
επιλογή είκοσι (20) αριστούχων μαθητών
(Γυμνασίων-Λυκείων) για το σχολικό
33.
έτος 2016-2017 και β) τον καθορισμό
χρηματικού
βραβείου
που
θα
απονεμηθεί από το κληροδότημα
«ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» στο ποσό
των 100,00 ευρώ ανά βραβευθέντα.
Συγκρότηση
Τριμελούς
Επιτροπής
34. Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του
ΠΔ 270/81).
Έγκριση Διαγραφής: 1) 385,29 για
μισθώματα σχολάζοντος περιπτέρου από
8/8/2017
έως
31/12/2017,
όπως
βεβαιώθηκαν
στον
ΚΥΠΡΑΙΟ
35.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Δημητρίου, 2) 350,00
ευρώ για κλήση έτους 2008, όπως
βεβαιώθηκαν στον ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού 61,13 ευρώ
στην δικαιούχο
36.
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(τέλη φωτισμού & ΤΑΠ).
Αποχαρακτηρισμός
τάφου
τριετούς
χρήσης με
στοιχεία
20/46, τον
χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και
37.
την παραχώρηση του στην Εμερσάιλοφ
Μποζένα – Άννα, κατόπιν της με
αρ.πρωτ. 25801/26-10-2016 αίτησής της.
Έγκριση του από 17/11/2017 πρακτικού
της
Απογραφής
Έναρξης,
τις
απογραφικές καταστάσεις καθώς και τον
38.
Ισολογισμό έναρξης της 5/5/2011 του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου»
Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως
χρήσεως–
το
προσάρτημα
του
ισολογισμού χρήσεως –τον Ισολογισμό
39.
χρήσης 5/5/2011 - 31/12/2011
του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου».

Α/Α

Αρ.
Αποφ.

32

33

34

35

36

37

38

39

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Τροποποίηση της με αρ. 280/2014
απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη
συγκρότηση
της
Διαχειριστικής
Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που
διαχειρίζεται ο Δήμος, μετά τη με αρ.
πρωτ. 1308/16.01.2018 παραίτηση της
κας Γιαννοπούλου Χ.
Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των
πρακτικών
της
επιτροπής
κληροδοτημάτων που αφορά στην
επιλογή είκοσι (20) αριστούχων μαθητών
(Γυμνασίων-Λυκείων) για το σχολικό
έτος 2016-2017 και β) τον καθορισμό
χρηματικού
βραβείου
που
θα
απονεμηθεί από το κληροδότημα
«ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» στο ποσό
των 100,00 ευρώ ανά βραβευθέντα.
Συγκρότηση
Τριμελούς
Επιτροπής
Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του
ΠΔ 270/81).
Έγκριση Διαγραφής: 1) 385,29 για
μισθώματα σχολάζοντος περιπτέρου από
8/8/2017
έως
31/12/2017,
όπως
βεβαιώθηκαν
στον
ΚΥΠΡΑΙΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Δημητρίου, 2) 350,00
ευρώ για κλήση έτους 2008, όπως
βεβαιώθηκαν στον ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού 61,13 ευρώ
στην δικαιούχο
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(τέλη φωτισμού & ΤΑΠ).
Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς
χρήσης με στοιχεία 20/46, τον
χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και
την παραχώρηση του στην Εμερσάιλοφ
Μποζένα – Άννα, κατόπιν της με
αρ.πρωτ. 25801/26-10-2016 αίτησής της.
Έγκριση του από 17/11/2017 πρακτικού
της
Απογραφής
Έναρξης,
τις
απογραφικές καταστάσεις καθώς και τον
Ισολογισμό έναρξης της 5/5/2011 του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου»
Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως
χρήσεως–
το
προσάρτημα
του
ισολογισμού χρήσεως –τον Ισολογισμό
χρήσης 5/5/2011 - 31/12/2011 του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως
χρήσεως–
το
προσάρτημα
του
ισολογισμού χρήσεως –τον Ισολογισμό
40.
χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012
του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου».
Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως
χρήσεως–
το
προσάρτημα
του
ισολογισμού χρήσεως –τον Ισολογισμό
41.
χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013
του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου».
Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως
χρήσεως–
το
προσάρτημα
του
ισολογισμού χρήσεως –τον Ισολογισμό
42.
χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014
του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου».
Κατάρτιση και έγκριση Απογραφικών
καταστάσεων- Ισολογισμού Έναρξης της
43. 05.05.2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό και
Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π.Φαλήρου».

Α/Α

Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και
Ισολογισμού
χρήσης
5/5/2011
44. 31/12/2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό
και
Αθλητικό
Κέντρο
Δήμου
Π.Φαλήρου».
Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και
Ισολογισμού
χρήσης
1/1/2012
31/12/2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό
45.
και
Αθλητικό
Κέντρο
Δήμου
Π.Φαλήρου».
Έγκριση 7ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή
Κλειστού Γυμναστηρίου Π. Φαλήρου και
46. ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα
χώρο».
Λήψη απόφασης για την: α) υλοποίηση
της εκδήλωσης Ελληνοϊταλικής βραδιάς
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του
Δήμου μας, που θα πραγματοποιηθεί
47. στον Πολυχώρο του Δημαρχείου στις
7/2/2018, β) έγκριση και διάθεση της
πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ συμπ/νου
ΦΠΑ και γ) διαμόρφωση των τεχνικών
προδιαγραφών.

Αρ.
Αποφ.

40

41

42

43

44

45

46

47

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως
χρήσεως–
το
προσάρτημα
του
ισολογισμού χρήσεως –τον Ισολογισμό
χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012 του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου».
Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως
χρήσεως–
το
προσάρτημα
του
ισολογισμού χρήσεως –τον Ισολογισμό
χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου».
Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως
χρήσεως–
το
προσάρτημα
του
ισολογισμού χρήσεως –τον Ισολογισμό
χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Παλαιού Φαλήρου».
Κατάρτιση και έγκριση Απογραφικών
καταστάσεων- Ισολογισμού Έναρξης της
05.05.2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό
και
Αθλητικό
Κέντρο
Δήμου
Π.Φαλήρου».
Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και
Ισολογισμού
χρήσης
5/5/2011
31/12/2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό
και
Αθλητικό
Κέντρο
Δήμου
Π.Φαλήρου».
Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και
Ισολογισμού
χρήσης
1/1/2012
31/12/2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό
και
Αθλητικό
Κέντρο
Δήμου
Π.Φαλήρου».
Έγκριση 7ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή
Κλειστού Γυμναστηρίου Π. Φαλήρου και
ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα
χώρο».
Λήψη απόφασης για την: α) υλοποίηση
της εκδήλωσης Ελληνοϊταλικής βραδιάς
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του
Δήμου μας, που θα πραγματοποιηθεί
στον Πολυχώρο του Δημαρχείου στις
7/2/2018, β) έγκριση και διάθεση της
πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ συμπ/νου
ΦΠΑ και γ) διαμόρφωση των τεχνικών
προδιαγραφών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΈΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
διενέργειας
διαγωνισμών
προμηθειών του Δήμου που είναι
48.
ενταγμένες στο Π/Υ καθώς και την
επιλογή διαδικασιών δημοπράτησης
αυτών για το έτος 2018

Α/Α

Αρ.
Αποφ.

48

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΈΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
διενέργειας
διαγωνισμών
προμηθειών του Δήμου που είναι
ενταγμένες στο Π/Υ καθώς και την
επιλογή διαδικασιών δημοπράτησης
αυτών για το έτος 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ

