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Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης: 8105/2018
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αρ.
Αποφ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ης
Έγκριση 2
μερικής αναμόρφωσης
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης
προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου,
116
προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου,
οικονομικού έτους 2018.
οικονομικού έτους 2018.
Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση του
Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση του
περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού
περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού
Κύπρου αρ. 16 στο Π. Φάληρο, λόγω της
Κύπρου αρ. 16 στο Π. Φάληρο, λόγω της
με
αρ.πρωτ.
10258/3798/22.2.2018
με
αρ.πρωτ.
10258/3798/22.2.2018
καταγγελίας
που
υπεβλήθη
στην
καταγγελίας
που
υπεβλήθη
στην
117
Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής και
Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής και
αφορά στην όχληση που δημιουργεί η
αφορά στην όχληση που δημιουργεί η
λειτουργία του εν θέματι περιπτέρου, σε
λειτουργία του εν θέματι περιπτέρου, σε
νέα θέση, στη συμβολή των οδών Κύπρου
νέα θέση, στη συμβολή των οδών Κύπρου
16 και Δαναών.
16 και Δαναών.
Έγκριση
απολογισμού
του
Έγκριση
απολογισμού
του
κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ»
κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ»
118
επί της οδού Νηρηίδων 18-20, Π. Φάληρο,
επί της οδού Νηρηίδων 18-20, Π. Φάληρο,
οικονομικού έτους 2017.
οικονομικού έτους 2017.
Έγκριση
απολογισμού
του
Έγκριση
απολογισμού
του
κληροδοτήματος
«ΠΑΥΛΟΥ
κληροδοτήματος
«ΠΑΥΛΟΥ
119
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικονομικού έτους
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικονομικού έτους
2017.
2017.
Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2017 του
Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2017
κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ».
120
του
κληροδοτήματος
«ΦΕΡΡΑΧ
ΖΟΥΚΙΟΥ».
Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2017 του
Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2017
κληροδοτήματος
«ΠΑΥΛΟΥ
121
του
κληροδοτήματος
«ΠΑΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ».
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ».
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του
Β.Δ. από το οφειλόμενο ποσό των 620,00€,
Β.Δ. από το οφειλόμενο ποσό των 620,00€,
122
που αφορά σε παράβαση διατάξεων
που αφορά σε παράβαση διατάξεων
Κ.Ο.Κ., για κοινωνικούς λόγους.
Κ.Ο.Κ., για κοινωνικούς λόγους.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
Λήψη απόφασης για την έγκριση
«Κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της οδού
«Κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της οδού
Ιωάννου Φίξ στον Α/Κ Παλαιού
123
Ιωάννου Φίξ στον Α/Κ Παλαιού
Φαλήρου».
Φαλήρου».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αρ.
Αποφ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής &
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής &
οριστικής
παραλαβής
του
έργου:
οριστικής
παραλαβής
του
έργου:
9. «Διαγράμμιση
οδοστρωμάτων
και
124
«Διαγράμμιση
οδοστρωμάτων
και
χρωματισμός κεντρικών διαχωριστικών
χρωματισμός κεντρικών διαχωριστικών
νησίδων στο Δήμο Π. Φαλήρου».
νησίδων στο Δήμο Π. Φαλήρου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και
οριστικής
παραλαβής
του
έργου:
οριστικής
παραλαβής
του
έργου:
10. «Ανακατασκευή παιδικών χαρών α)
125
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών α)
πλατείας Ικάρων και β) Λητούς και
πλατείας Ικάρων και β) Λητούς και
Δημοκρατίας».
Δημοκρατίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και
οριστικής
παραλαβής
του
έργου:
οριστικής
παραλαβής
του
έργου:
11.
126
«Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ για ΑΜΕ
«Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ για ΑΜΕ
στην παιδική χαρά Αγ. Σκέπης».
στην παιδική χαρά Αγ. Σκέπης».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και
οριστικής
παραλαβής
του
έργου:
οριστικής
παραλαβής
του
έργου:
12. «Επισκευή δαπέδου και εξοπλισμού
127
«Επισκευή δαπέδου και εξοπλισμού
Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου επί της
Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου επί της
οδού Λητούς».
οδού Λητούς».
Λήψη απόφασης για την έγκριση
Λήψη απόφασης για την έγκριση
διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και
διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και
υπηρεσιών του Δήμου που είναι
υπηρεσιών του Δήμου που είναι
13.
128
ενταγμένες στον Π/Υ καθώς και την
ενταγμένες στον Π/Υ καθώς και την
επιλογή
διαδικασιών
δημοπράτησης
επιλογή
διαδικασιών
δημοπράτησης
αυτών για το έτος 2018.
αυτών για το έτος 2018.
Λήψη απόφασης: α) για την βεβαίωση
Λήψη απόφασης: α) για την βεβαίωση
αδυναμίας ορισμού τεχνικού ασφαλείας
αδυναμίας ορισμού τεχνικού ασφαλείας
και ιατρού εργασίας από το υπηρετούν
και ιατρού εργασίας από το υπηρετούν
προσωπικό του Δήμου και β) για την
προσωπικό του Δήμου και β) για την
σύναψη παροχής υπηρεσιών με ιατρό
σύναψη παροχής υπηρεσιών με ιατρό
14. εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, για το
129
εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, για το
έτος 2018, προκειμένου ο Δήμος να είναι
έτος 2018, προκειμένου ο Δήμος να είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν
συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις διατάξεις του Ν.3850/2010 περί
από τις διατάξεις του Ν.3850/2010 περί
προστασίας της υγείας και ασφάλειας των
προστασίας της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων κατά την εργασία.
εργαζομένων κατά την εργασία.
ης
Έγκριση 2
παράτασης προθεσμίας
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή
περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή
15.
130
δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του
δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του
Δήμου».
Δήμου».
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
16. Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
131
Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις
του
άρθρου
219
του
διατάξεις
του
άρθρου
219
του
Ν.4412/2016.
Ν.4412/2016.
Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης
Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης
Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης του
Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης του
17. κληροδότηματος Π. Αθανασίαδη για τις
132
κληροδότηματος Π. Αθανασίαδη για τις
οποίες η δαπάνη δεν εκτελέστηκε εν μέρει
οποίες η δαπάνη δεν εκτελέστηκε εν μέρει
μέσα στο οικονομικό έτος 2017 (ΠΔ 80/2016).
μέσα στο οικονομικό έτος 2017 (ΠΔ 80/2016).

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αρ.
Αποφ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης
Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης
Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης του
Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης του
κληροδότηματος Φ. Ζουκίου, για τις
κληροδότηματος Φ. Ζουκίου, για τις
18.
133
οποίες η δαπάνη δεν εκτελέστηκε εν μέρει
οποίες η δαπάνη δεν εκτελέστηκε εν μέρει
μέσα στο οικονομικό έτος 2017 (ΠΔ
μέσα στο οικονομικό έτος 2017 (ΠΔ
80/2016).
80/2016).
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση
της διοργάνωσης «Μαθητικών Αγώνων
της διοργάνωσης «Μαθητικών Αγώνων
Στίβου» του Δήμου, στις 25 Μαΐου 2018,
Στίβου» του Δήμου, στις 4 Ιουνίου 2018,
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Αθλητικό
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Αθλητικό
Κέντρο (Δ.Α.Κ) και θα συμμετέχουν
Κέντρο (Δ.Α.Κ) και θα συμμετέχουν
19.
134
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων β) την
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων β) την
έγκριση & την διάθεση της πίστωσης για
έγκριση & την διάθεση της πίστωσης για
την διοργάνωση της εκδήλωσης ποσού
την διοργάνωση της εκδήλωσης ποσού
2.257,06 € γ) την διαμόρφωση των
2.257,06 € γ) την διαμόρφωση των
τεχνικών προδιαγραφών.
τεχνικών προδιαγραφών.
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
20.
135
Ο.Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
Ο.Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
219 του Ν.4412/2016.
άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
Έγκριση Διαγραφής: 1) 43,96€ για ΤΑΠ
Έγκριση Διαγραφής: 1) 43,96€ για ΤΑΠ
έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν στην
έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν στην
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 2) 65,01€ για
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 2) 65,01€ για
τέλη φωτισμού & ΤΑΠ έτους 2018, όπως
τέλη φωτισμού & ΤΑΠ έτους 2018, όπως
βεβαιώθηκαν
στην
βεβαιώθηκαν
στην
21. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 3)
136
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 3)
43,96€ για ΤΑΠ έτους 2018, όπως
43,96€ για ΤΑΠ έτους 2018, όπως
βεβαιώθηκαν
στον
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
βεβαιώθηκαν
στον
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΑΝΑΡΓΥΡΟ, 4) 40,63€ για τέλη φωτισμού
ΑΝΑΡΓΥΡΟ, 4) 40,63€ για τέλη φωτισμού
& ΤΑΠ έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν
& ΤΑΠ έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν
στον ΖΟΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.
στον ΖΟΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.
Αποχαρακτηρισμός
τάφου
τριετούς
Αποχαρακτηρισμός
τάφου
τριετούς
χρήσης
με
στοιχεία
93/34,
τον
χρήσης
με
στοιχεία
93/34,
τον
χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και
χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και
22.
137
την παραχώρηση του στην Κασκαρίκη
την παραχώρηση του στην Κασκαρίκη
Γεωργία, κατόπιν της με αρ.πρωτ.
Γεωργία, κατόπιν της με αρ.πρωτ.
11284/16.05.2016 αίτησής της.
11284/16.05.2016 αίτησής της.
Λήψη απόφασης για την δωρεάν
Λήψη απόφασης για την δωρεάν
παραχώρηση «τιµής ένεκεν» τάφου που
παραχώρηση «τιµής ένεκεν» τάφου που
23. είναι
ενταφιασµένος
ο
Ταξιάρχης
138
είναι
ενταφιασµένος
ο
Ταξιάρχης
Παπαντώνης
(πρώην
Δήμαρχος
Παπαντώνης
(πρώην
Δήμαρχος
Μοσχάτου για 6 τετραετίες).
Μοσχάτου για 6 τετραετίες).
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων
οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό
οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό
24.
139
& Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου
& Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου
(ΠΟ.Α.ΚΕ.)».
(ΠΟ.Α.ΚΕ.)».
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων
οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί
οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί
25.
140
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου».
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου».

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αρ.
Αποφ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ήτοι
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ήτοι
ισολογισμός,
προσάρτημα,
έκθεση
ισολογισμός,
προσάρτημα,
έκθεση
διαχείρισης πεπραγμένων του Δ.Σ. του
διαχείρισης πεπραγμένων του Δ.Σ. του
26.
141
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό
Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)»
Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)»
για την οικονομική χρήση έτους 2013.
για την οικονομική χρήση έτους 2013.
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ήτοι
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ήτοι
ισολογισμός,
προσάρτημα,
έκθεση
ισολογισμός,
προσάρτημα,
έκθεση
διαχείρισης πεπραγμένων του Δ.Σ. του
διαχείρισης πεπραγμένων του Δ.Σ. του
27.
142
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό
Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)»
Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)»
για την οικονομική χρήση έτους 2014.
για την οικονομική χρήση έτους 2014.
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ήτοι
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ήτοι
ισολογισμός,
προσάρτημα,
έκθεση
ισολογισμός,
προσάρτημα,
έκθεση
διαχείρισης πεπραγμένων του Δ.Σ. του
διαχείρισης πεπραγμένων του Δ.Σ. του
28.
143
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό
Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)»
Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)»
για την οικονομική χρήση έτους 2015.
για την οικονομική χρήση έτους 2015.
Λήψη απόφασης για α) την Υλοποίηση
Λήψη απόφασης για α) για την
της Ημερίδας με τίτλο «Η μετάβαση των
υλοποίηση της ημερίδας για γονείς και
παιδιών στις πρώτες βαθμίδες της
εκπαιδευτικούς με τίτλο «Η μετάβαση των
εκπαίδευσης:
Παιδικός
Σταθμόςπαιδιών στις πρώτες βαθμίδες της
Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Σχολείο», η οποία
εκπαίδευσης » β) την έγκριση και διάθεση
διοργανώνεται κατόπιν συνεργασίας του
της πίστωσης ποσού 1.999,93 € για την
Δήμου Παλαιού Φαλήρου με το ΝΠΔΔ
διοργάνωση της εκδήλωσης γ) την
Δήμου Παλαιού Φαλήρου «Δημοτικοί
διαμόρφωση
των
τεχνικών
29. Παιδικοί Σταθμοί» και την Δ΄ Διεύθυνση
144
προδιαγραφών.
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας και
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου
Παλαιού Φαλήρου στις 30 Μαΐου 2018 β)
την έγκριση και διάθεση της πίστωσης για
τη διοργάνωση της εκδήλωσης και γ)
διαμόρφωση
των
τεχνικών
προδιαγραφών.
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
Έγκριση
πρωτοκόλλων
οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης
30. Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με
145
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 219 του
τις διατάξεις του άρθρου 219 του
Ν.4412/2016.
Ν.4412/2016.
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