
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Παλαιό Φάληρο,    29/5/2018 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Π . Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ  

7η Τακτική  Συνεδρίαση  23 Μαΐου  2018 

Ημέρα  Τετάρτη   &  Ώρα     19:00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης:   10043/2018 
         

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 
σχεδίου Νόμου «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης–Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής 
–Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» - 
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

147 

Λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης–Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της 
Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» 
- Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2.  

Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2018. 

148 

Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, οικ. έτους 2018. 

3.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση 
Οδικού Δικτύου». 

149 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση 
Οδικού Δικτύου». 

4.  

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 
των Δήμων» με τίτλο «Επισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων 
χώρων και λοιπές δράσεις». 

150 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο 
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 
& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 

5.  

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 
των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-
τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων 
της Χώρας» 

151 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο 
«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση παιδικών χαρών των 
Δήμων της Χώρας» 

6.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & 
οριστικής παραλαβής του έργου:  
«Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού 
Νεκροταφείου». 

152 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & 
οριστικής παραλαβής του έργου:  
«Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού 
Νεκροταφείου». 

7.  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου 
«Ανακατασκευή φθαρμένων και 
επικίνδυνων πεζοδρομίων» 
προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ 

153 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου 
«Ανακατασκευή φθαρμένων και 
επικίνδυνων πεζοδρομίων» 
προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με 
ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
σύμφωνα με την με αρ. 40/2018 μελέτη 
της Τ.Υ. 

συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με 
ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
σύμφωνα με την με αρ. 40/2018 μελέτη 
της Τ.Υ. 

8.  

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
επιτροπής προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός 
καθέτων οδών Αγ. Αλεξάνδρου». 

154 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
επιτροπής προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός 
καθέτων οδών Αγ. Αλεξάνδρου». 

9.  

Λήψη απόφασης για την εκποίηση ή 
καταστροφή κινητών πραγμάτων του 
Δήμου (ηλεκτρικοί συσσωρευτές που 
αντικαταστάθηκαν στο σύστημα 
αδιάλειπτης παροχής ενέργειας του 
Δήμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 199 του Ν.3463/2006. 
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Λήψη απόφασης για την εκποίηση ή 
καταστροφή κινητών πραγμάτων του 
Δήμου (ηλεκτρικοί συσσωρευτές που 
αντικαταστάθηκαν στο σύστημα 
αδιάλειπτης παροχής ενέργειας του 
Δήμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 199 του Ν.3463/2006. 

10.  

Λήψη απόφασης για την: α) βεβαίωση 
αδυναμίας καθαρισμού από την υπηρεσία 
των βυθιζόμενων κάδων του Δήμου λόγω 
έλλειψη κατάλληλου μηχ/κου εξοπλισμού 
και β) έγκριση σύναψης σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών με ειδικό συνεργείο 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 

156 

Λήψη απόφασης για την: α) βεβαίωση 
αδυναμίας καθαρισμού από την υπηρεσία 
των βυθιζόμενων κάδων του Δήμου λόγω 
έλλειψη κατάλληλου μηχ/κου εξοπλισμού 
και β) έγκριση σύναψης σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών με ειδικό συνεργείο 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 

11.  

Παράταση του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης της προμήθειας έξοδα 
λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών 
διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 
του Δήμου Π. Φαλήρου. 

157 

Παράταση του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης της προμήθειας έξοδα 
λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών 
διαβίωσης, διατροφής σε άπορους 
δημότες του Δήμου Π. Φαλήρου. 

12.  

Κατάργηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, 
οχήματος με αρ.κυκλοφ.  ΖΚΜ-6509  στην 
οδό Τρίτωνος 57 Π. Φαλήρου. 

158 

Κατάργηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, 
οχήματος με αρ.κυκλοφ.  ΖΚΜ-6509  στην 
οδό Τρίτωνος 57 Π. Φαλήρου. 

13.  

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 219 του 
Ν.4412/2016. 

159 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 219 του 
Ν.4412/2016. 

14.  
Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
για το Α’  τρίμηνο έτους 2018. 

160 
Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
για το Α’  τρίμηνο έτους 2018. 

15.  

Έγκριση 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη οικ.έτους 
2018. 

161 

Έγκριση 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη οικ.έτους 
2018. 

16.  

Έγκριση 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 
οικ.έτους 2018. 

162 

Έγκριση 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του 
κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 
οικ.έτους 2018. 

17.  

Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση 
της διοργάνωσης «Μαθητικό Φεστιβάλ 
Μουσικής-Χορού-Θεάτρου» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Ιουνίου 
2018 στο πάρκο του Αγ.Γεωργίου, β) την 
έγκριση και διάθεση της πίστωσης 2.999,09 

163 

Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση 
της διοργάνωσης «Μαθητικό Φεστιβάλ 
Μουσικής-Χορού-Θεάτρου» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Ιουνίου 
2018 στο πάρκο του Αγ.Γεωργίου, β) την 
έγκριση και διάθεση της πίστωσης 2.999,09 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για την διοργάνωση 
της εκδήλωσης γ) τη διαμόρφωση των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για την διοργάνωση 
της εκδήλωσης γ) την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

18.  

Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση 
της εκδήλωσης Φεστιβάλ χορωδιών των 
ΚΑΠΗ,  β) την έγκριση και διάθεση ποσού 
1.997,47 συμπ/νου ΦΠΑ για τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης γ) τη 
διαμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

164 

Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση 
της εκδήλωσης Φεστιβάλ χορωδιών των 
ΚΑΠΗ,  β) την έγκριση και διάθεση 
ποσού 1.997,47 συμπ/νου ΦΠΑ για τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

19.  

Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση 
της αρτοκλασίας στα πλαίσια του 
εορτασμού των Αποστόλων Πέτρου & 
Παύλου στις 28/6/2018 στο κοιμητήριο 
Παλαιού Φαλήρου β) την έγκριση και 
διάθεση ποσού 395,50 συμπ/νου ΦΠΑ  γ) 
τη διαμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

165 

Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση 
της αρτοκλασίας στα πλαίσια του 
εορτασμού των Αποστόλων Πέτρου & 
Παύλου στις 28/6/2018 στο κοιμητήριο 
Παλαιού Φαλήρου β) την έγκριση και 
διάθεση ποσού 395,50 συμπ/νου ΦΠΑ  γ) 
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

20.  

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 219 του 
Ν.4412/2016. 

166 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 219 του 
Ν.4412/2016. 

21.  

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον 
αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του 
Δήμου μας στο «Δευτεροβάθμιο 
Συμβούλιο Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
έτους 2018. 

167 

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον 
αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του 
Δήμου μας στο «Δευτεροβάθμιο 
Συμβούλιο Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
έτους 2018. 

22.  

Ανανέωση της μείωσης του μισθώματος 
που καταβάλλεται στο Δήμο για τη 
μίσθωση του περιπτέρου επί της Λεωφ. 
Αγ.Βαρβάρας αρ. 103  για ένα ακόμη έτος, 
ήτοι από 16/6/2018 έως και 15/6/2019, 
μετά τη με αρ.πρωτ. 8036/20.04.2018 
αίτηση της κας Σπηλιά Αθ. 

168 

Ανανέωση της μείωσης του μισθώματος 
που καταβάλλεται στο Δήμο για τη 
μίσθωση του περιπτέρου επί της Λεωφ. 
Αγ.Βαρβάρας αρ. 103  για ένα ακόμη έτος, 
ήτοι από 16/6/2018 έως και 15/6/2019, 
μετά τη με αρ.πρωτ. 8036/20.04.2018 
αίτηση της κας Σπηλιά Αθ. 

23.  

Παράταση του από 9/6/2015 Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού Μίσθωσης διαμερίσματος 
επί της οδού ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ αρ. 5 στο Π. 
Φάληρο με την ΑΜΠΝΤΟΥΛ-ΡΑΧΜΑΝ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΙΑΧΑ, το οποίο λήγει 
στις 30/6/2018.  

169 

Παράταση του από 9/6/2015 Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού Μίσθωσης διαμερίσματος 
επί της οδού ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ αρ. 5 στο Π. 
Φάληρο με την ΑΜΠΝΤΟΥΛ-ΡΑΧΜΑΝ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΙΑΧΑ, το οποίο λήγει 
στις 30/6/2018.  

24.  

Απευθείας εκμίσθωση του μικρού 
ανοικτού θεάτρου εντός του Πάρκου 
Φλοίσβου, για χρονικό διάστημα τριών 
μηνών (Ιούνιο έως και Αύγουστο), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 192 Ν.3463/2006, στο κέντρο 
Μελέτης & Σπουδής στην Τέχνη του 
Θεάτρου Σκιών & του Κουκλοθέατρου 

170 

Απευθείας εκμίσθωση του μικρού 
ανοικτού θεάτρου εντός του Πάρκου 
Φλοίσβου, για χρονικό διάστημα τριών 
μηνών (Ιούνιο έως και Αύγουστο), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 192 Ν.3463/2006, στο κέντρο 
Μελέτης & Σπουδής στην Τέχνη του 
Θεάτρου Σκιών & του Κουκλοθέατρου 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

«ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», για 
παραστάσεις θεάτρου σκιών, μετά τη με 
αρ.πρωτ. 8869/03.05.2018 αίτηση. 

«ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», για 
παραστάσεις θεάτρου σκιών, μετά τη με 
αρ.πρωτ. 8869/03.05.2018 αίτηση. 

25.  

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 
3.000,00 ευρώ στο ίδρυμα Στέγη Θηλέων 
Παλαιού Φαλήρου «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για την κάλυψη των 
αναγκών του, σε εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
Φερράχ-Ζουκίου  οικ.έτους 2018. 

171 

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 
3.000,00 ευρώ στο ίδρυμα Στέγη Θηλέων 
Παλαιού Φαλήρου «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για την κάλυψη των 
αναγκών του, σε εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος 
Φερράχ-Ζουκίου  οικ.έτους 2018. 

26.  

Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά 
δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας 
διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου 
επιδόματος έτους 2018 σε 5 άπορα 
κορίτσια, από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ 
ΓΡ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» (Διαμέρισμα Ομήρου 
αρ. 54). 

172 

Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά 
δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας 
διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου 
επιδόματος έτους 2018 σε 5 άπορα 
κορίτσια, από το κληροδότημα 
«ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» 
(Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54). 

27.  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ποσού: 1) 12,38 ευρώ στον δικαιούχο 
ΣΑΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΤΦ & ΤΑΠ), 2) 
29,30ευρώ στον δικαιούχο ΦΙΡΜΠΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ (ΤΦ & ΤΑΠ), 3) 137,10 ευρώ 
στον δικαιούχο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟ (ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ). 
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Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ποσού: 1) 12,38 ευρώ στον δικαιούχο 
ΣΑΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΤΦ & ΤΑΠ), 2) 
29,30ευρώ στον δικαιούχο ΦΙΡΜΠΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ (ΤΦ & ΤΑΠ), 3) 137,10 ευρώ 
στον δικαιούχο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟ (ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ). 

28.  

Έγκριση Διαγραφής: 1) 49,24 ευρώ για ΤΦ 
& ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 
Παρασκευά, 2) 107,70 ευρώ για ΤΦ & 
ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ  3) 38,06 
ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν 
στην ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του 
Δημητρίου, 4) 148,15 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, 
όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΖΑΡΠΑ Ο.Ε., 5) 2,42 ευρώ για ΔΤ, όπως 
βεβαιώθηκαν στον ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ 
του Αριστείδη, 6) 51,83 ευρώ για ΤΦ & 
ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον 
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Γεωργίου. 
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Έγκριση Διαγραφής: 1) 49,24 ευρώ για ΤΦ 
& ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 
Παρασκευά, 2) 107,70 ευρώ για ΤΦ & 
ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ  3) 38,06 
ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν 
στην ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του 
Δημητρίου, 4) 148,15 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, 
όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΖΑΡΠΑ Ο.Ε., 5) 2,42 ευρώ για ΔΤ, όπως 
βεβαιώθηκαν στον ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ 
του Αριστείδη, 6) 51,83 ευρώ για ΤΦ & 
ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον 
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Γεωργίου. 

29.  

Έγκριση Διαγραφής: 1) 47,44 ευρώ για 
ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην 
ΚΟΓΚΕΤΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του 
Αναστασίου, 2) 40,62 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, 
όπως βεβαιώθηκαν στον ΣΑΠΑΡΗ 
ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, 3) 63,45 ευρώ για 
ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην 
ΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, 4) 
520,00 ευρώ για κλήσεις ετών 2009, 2010, 
2011, 2012, 2014 όπως βεβαιώθηκαν στην 
εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΡΦΙΑΤΗ–
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Έγκριση Διαγραφής: 1) 47,44 ευρώ για 
ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην 
ΚΟΓΚΕΤΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του 
Αναστασίου, 2) 40,62 ευρώ για ΤΦ & 
ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΣΑΠΑΡΗ 
ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, 3) 63,45 ευρώ για 
ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην 
ΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, 4) 
520,00 ευρώ για κλήσεις ετών 2009, 2010, 
2011, 2012, 2014 όπως βεβαιώθηκαν στην 
εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΡΦΙΑΤΗ–



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Β.Ε.Ε.  5) 17,27 ευρώ για 
ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον 
ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 
Εμμανουήλ,  6) 95,45 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, 
όπως βεβαιώθηκαν στον ΜΠΕΛΤΑΟ 
ΧΡΗΣΤΟ  του Δημητρίου. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Β.Ε.Ε.  5) 17,27 ευρώ 
για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον 
ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 
Εμμανουήλ,  6) 95,45 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, 
όπως βεβαιώθηκαν στον ΜΠΕΛΤΑΟ 
ΧΡΗΣΤΟ  του Δημητρίου. 

30.  

Λήψη απόφασης για τον 
αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης 
με στοιχεία 43/28, τον χαρακτηρισμό του 
σε οικογενειακό και την δωρεάν 
παραχώρηση του στη Μυλωνά Χριστίνα. 
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Λήψη απόφασης για τον 
αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης 
με στοιχεία 43/28, τον χαρακτηρισμό του 
σε οικογενειακό και την δωρεάν 
παραχώρηση του στη Μυλωνά Χριστίνα. 

31.  

Λήψη απόφασης για τον 
αποχαρακτηρισμό  τάφου τριετούς χρήσης 
με στοιχεία 11/105, τον χαρακτηρισμό του 
σε οικογενειακό και την παραχώρηση του 
στον Γιάνναρο Θεόδωρο. 
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Λήψη απόφασης για τον 
αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης 
με στοιχεία 11/105, τον χαρακτηρισμό 
του σε οικογενειακό και την παραχώρηση 
του στον Γιάνναρο Θεόδωρο. 

32.  

Έγκριση της 2ης Μερικής Αναμόρφωσης  
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό και Αθλητικό 
Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου 
(ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ.έτους 2018. 
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Έγκριση της 2ης Μερικής Αναμόρφωσης  
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό και Αθλητικό 
Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου 
(ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ.έτους 2018. 

33.  

Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής 
Αρχής ως μέλους της Επιτροπής του 
άρθρου 3 της ΚΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018, η 
οποία θα συσταθεί για το Δήμο μας, προς  
εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 
του Ν.4508/2017 «Σύσταση ειδικού 
λογαριασμού για την επανασύνδεση 
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος». 
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Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής 
Αρχής ως μέλους της Επιτροπής του 
άρθρου 3 της ΚΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018, η 
οποία θα συσταθεί για το Δήμο μας, προς  
εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 
του Ν.4508/2017 «Σύσταση ειδικού 
λογαριασμού για την επανασύνδεση 
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος». 

34.  

Έγκριση πίστωσης ποσού: α) 30.000,00 
ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Π. Φαλήρου» και  β) 15.000,00 ευρώ για 
την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Π.Φαλήρου» προκειμένου να καλυφθούν 
οι λειτουργικές δαπάνες των Ν.Π.Δ.Δ.  
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Έγκριση πίστωσης ποσού: α) 30.000,00 
ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Π. Φαλήρου» και  β) 15.000,00 ευρώ για 
την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Π.Φαλήρου» προκειμένου να καλυφθούν 
οι λειτουργικές δαπάνες των Ν.Π.Δ.Δ.  

35.  

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

36.  

Έγκριση: α) υλοποίησης πολιτιστικής 
εκδήλωσης, ενόψει του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2018 
στο Πολιτιστικό κέντρο Φλοίσβου  και     
β) διάθεσης πίστωσης 750 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24%. 
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Έγκριση: α) υλοποίησης πολιτιστικής 
εκδήλωσης, ενόψει του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2018 
στο Πολιτιστικό κέντρο Φλοίσβου και     
β) διάθεσης πίστωσης 750 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24%. 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Αρ. 

Αποφ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

37.  

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

   
  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 
 
 


