ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

`

Π. Φάληρο, 13 /12/2019
Αρ.Πρωτ. : 24037

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 21η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2019 στο Δημοτικό
Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
18:30 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:

ΘΕΜΑΤΑ
1ο Θέμα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση 10ης μερικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της με αρ. 331/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά στον
ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση της «Περιφερειακής Ανώνυμης
Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου Κεντρικής Αττικής Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Α.Ε.», μετά την παραίτηση του κ. Ασημακόπουλου Γ.
3ο Θέμα: Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος
«ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικ.έτους 2019.
4ο Θέμα:
2020.

Έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Φερράχ Ζουκίου, οικ.έτους

5ο Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικ.έτους 2020.

του

κληροδοτήματος

«ΠΑΥΛΟΥ

Γ.

6ο Θέμα: Έγκριση δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Δήμο
Π. Φαλήρου.
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης της προϊσταμένης Ταμιακής υπηρεσίας να
υπογράψει την αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας ePOS με την τράπεζα Eurobank.
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την
κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του κληροδοτήματος Ειρήνη Δασκαλοπούλου, στην
τράπεζα Eurobank.
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη λογιστική τακτοποίηση της ταμειακής διαφοράς, αξίας
2.026,88€, η οποία προέρχεται από τις οικονομικές χρήσεις 2008 έως 2009.

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της λογιστικής τακτοποίησης από τακτικά
ανταποδοτικά σε έκτακτα ανειδίκευτα και έκτακτα ειδικευμένα.
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 278/2019 απόφασης Δ.Σ. περί
εξουσιοδότησης υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση των τραπεζικών
λογαριασμών του δήμου, των ΝΠΔΔ, ύστερα από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
14ο Θέμα: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή οδού Αχιλλέως από Λεωφόρο
Αμφιθέας έως Λεωφ. Ποσειδώνος».
15ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή οδού Αχιλλέως
από Λεωφόρο Αμφιθέας έως Λεωφόρο Ποσειδώνος».
16ο Θέμα: Τροποποίησης της υπ. αρ. 311/2019 Αποφ.Δ.Σ. περί: Έγκρισης του σχεδίου
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων της, μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου» για την εκτέλεση του έργου:
«Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου» (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020).
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για: α) την επιλογή των αριστούχων μαθητών και μαθητριών
(Γυμνασίων-Λυκείων) για το σχολικό έτος 2018-2019 β) τον καθορισμό του χρηματικού
βραβείου που θα απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (κατάστημα
Σταδίου αρ. 33, ΑΘΗΝΑ)» στο ποσό των εκατό ευρώ (100€) ανά βραβευθέντα/θείσα και γ)
την έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30/1/2020.
18ο Θέμα: Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας
διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος έτους 2019 σε 5 άπορα κορίτσια, από το
κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»(Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ)».

ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
19ο Θέμα: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την «Εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».
ΕΙΣΗΣΗΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού € 41.270,00 από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους οικονομικού έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και
κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των διδακτηρίων Α/βάθμιας και
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να λειτουργήσει στις 16/12/2019 και μέχρι
ώρα 15:00 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

