
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. ΦΑΛΗΡΟ      22 /3/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    Αρ.Πρωτ. : 6333 
 
 

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2019 στο Δημοτικό 

Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη 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: 

 
 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  
 
 

Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων: 31/10/2018, 28/11/2018, 12/12/2018, 27/12/2018. 
 
 

1ο θέμα : Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. 
 

2ο θέμα : Έγκριση 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2019. 
 

3ο θέμα : Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2023. 
 

4ο θέμα : Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο 
Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 

 

5ο θέμα : Σύσταση λειτουργίας 4ου Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 
και μίσθωση χώρου για τη στέγαση αυτού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στην περιοχή 
της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου. 

 

6ο θέμα : Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών 
Χαρών, μετά το με αρ.πρωτ. 337/20-3-2019 έγγραφο της ΠΕΔΑ. 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

7ο θέμα : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 
2017». 
 

8ο θέμα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2018». 
 

9ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2015». 

 



10ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2016». 

 

11ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Ανακατασκευή παιδικής χαράς οδού Πυθαγόρα περιοχής Αγ.Βαρβάρας & οδού Παμφυλίας 
και οδού Σκαβάντζου περιοχή Αμφιθέας». 

 

12ο θέμα : Τροποποίηση της με αρ. 318/2018 Α.Δ.Σ.  που αφορά στην 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. 

 

13ο θέμα : Έγκριση θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α. επί της οδού Αιόλου 29, Π.Φαλήρου. 
 

14ο θέμα : Παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρ/κου υλικού 
(2018). 

 

15ο θέμα : Παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών πιδάκων, 
αντ/κων, αναλωσίμων κλπ 2018. 

 

16ο θέμα : Παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων 2018. 

 

17ο θέμα : Λήψη απόφασης α) για την βεβαίωση αδυναμίας καθαρισμού φρεατίων ομβρίων 
του οδικού δικτύου χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας από το υπηρετούν προσωπικό και β) 
για την έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη/νομικό πρόσωπο δυνάμενο 
να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, προκειμένου ο Δήμος να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περ. (4) παρ. (Ι)-(β) του άρθρου  75  του Ν.3463/2006. 
 

18ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

19ο θέμα : Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», 
οικονομικού έτους 2018. 
 

20ο θέμα : Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ» οικονομικού 
έτους 2018. 
 

21ο θέμα : Έγκριση πίστωσης  Κ.Α. του κληροδοτήματος Φερράχ Ζουκίου (ακίνητο οδού 
Νηρηίδων  18-20). 

 

22ο θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
 
 

23ο θέμα : Χορήγηση άδειας διενέργειας -40- παραστάσεων (σχολή θεάτρου και χορού - 
εργαστήρι παραστάσεων χορού και θεάτρου), στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, για το 
χρονικό διάστημα από 17/3/2019 έως 31/12/2019, που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της 
σχολής, επί της Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 18-19 στο Δήμο μας, μετά τη με αρ. πρωτ. 5588/13.3.2019 
αίτηση. 
 



24ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 303,80 ευρώ που 
αφορούν ΤΑΠ στον ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟ του Γεωργίου, 2) βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 16,93 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στη ΓΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου, 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 90,32 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στη ΡΙΚΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 41,37 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΑΡΜΑΜΕΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 37,14 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 
Νικολάου, 6) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 27,78 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ του Κωνσταντίνου. 

 
 

25ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 37,24 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΝΤΟΥΝΗ ΠΕΤΡΟ του Σπύρου, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 51,42 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΞΑΝΘΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη, 3) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 9,27 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στη ΓΑΛΑΝΑΚΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 9,27 ευρώ που 
αφορούν ΤΑΠ στον ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ του Κωνσταντίνου 5) βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 79,47 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στη ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του 
Νικολάου, 6) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 70,83 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στη 
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΥΡΑ του Κωνσταντίνου. 

 
 

26ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 58,03 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 2) βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 29,48 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΖΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ του Νικολάου, 
3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 40,93 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΓΡΗΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 40,93 ευρώ που αφορούν 
ΤΦ & ΤΑΠ στον ΓΡΗΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, 5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 40,30 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΠΕΤΣΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Στυλιανού, 6) βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 29,01 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΟ του Μιχαήλ. 

 
 

27ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 92,73ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στη ΔΡΙΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του Αλέξιου, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 194,18 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στην εταιρεία «ΙΚΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», 3) βεβαιωμένων 
οφειλών συνολικού ποσού 40,66 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΚΑΛΔΗ ΖΩΗ του 
Γεωργίου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 50,15 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στη 
ΜΑΛΙΤΑ ΙΛΙΑΝΑ του Γεωργίου, 5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 22,03 ευρώ που 
αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΖΕΡΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ηλία, 6) βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 22,03 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στη ΖΕΡΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του 
Ελευθερίου. 

 
 

28ο θέμα : Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 34,78 ευρώ που 
αφορούν ΤΑΠ στον ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ του Ιακώβου, 2) βεβαιωμένων οφειλών 
συνολικού ποσού 14,07 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του 
Κωνσταντίνου, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 34,78 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στον 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΗ του Ιακώβου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 59,58 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΤΖΑΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του Γεωργίου, 5) 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 35,55 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στον ΡΗΓΑΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Βασιλείου, 6) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 44,34 ευρώ που αφορούν 
ΔΤ στον ΠΕΤΡΑΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Γεράσιμου. 
 
 



 
 

29ο θέμα : Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 104/13, τον χαρακτηρισμό 
του σε οικογενειακό και την παραχώρηση το στον Πανταζή Ανδρέα, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 
4199/2019 αίτησης του. 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

30ο θέμα : Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου». 
 

31ο θέμα : Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό 
& Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)». 

 

32ο θέμα : Στρατηγικός Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2020-2023. 
 

33ο θέμα : Πρόσληψη -2- ασκούμενων δικηγόρων για χρονικό διάστημα -6- μηνών με 
δυνατότητα παράτασης για άλλους -6- μήνες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση στο γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
 

34ο θέμα : Αποδοχή και κατανομή Α΄ δόσης οικ. έτους 2019, για λειτουργικές δαπάνες των 
διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

 

35ο θέμα : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο 
Δήμο. 
 

36ο θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Ταιριάζουμε στο Φάληρο» στις 6 και 7 
Οκτωβρίου 2019  στο Πολιτιστικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου «Φλοίσβος». 

 

37ο θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης της διημερίδας για γονείς και εκπαιδευτικούς «Η 
μετάβαση του παιδιού στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης» στις 8 και 9 Μαΐου  2019 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου «Φλοίσβος». 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

38ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας 
καθαριότητας της παραλίας  του Μπάτη και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που 
διαθέτει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό. 
 

39ο θέμα :  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 
 

*********************************** 
 
 
40ο θέμα : Λήψη απόφασης για: α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας για τη 
συγκέντρωση δικαιολογητικών & στοιχείων, την κατάθεση φακέλου συμμετοχής του δήμου 
Παλαιού Φαλήρου στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 – 2020 (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι την επιλογή 
ωφελουμένων, από το προσωπικό του δήμου μας, β) για την έγκριση σύναψης σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη/νομικό πρόσωπο δυνάμενο να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, 



σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και γ) τον ορισμό του Αντιδημάρχου Παιδείας, Κοινωνικής 
Αρωγής & Αθλητισμού, Προέδρου ΔΕΠ, ως συντονιστή του προγράμματος κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής του. 
 
41ο θέμα : Τροποποίηση της με αρ. 100/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση 
πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής-Χορού-Θεάτρου» ως προς 
την ημερομηνία (προστίθεται η 12η Μαΐου 2019 για τη συμμετοχή μαθητών Λυκείων). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να λειτουργήσει στις  26/3/2019 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 


