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Π. ΦΑΛΗΡΟ 21 /6/2019
Αρ.Πρωτ. : 12951

Ο Πρόεδρος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2019 στο Δημοτικό
Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00
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

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων: 27/3/2019, 22/4/2019, 13/5/2019.

1ο θέμα : Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο

Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» και εκλογή Προέδρου.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2ο θέμα : Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Πρόγραμμα

Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με
τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης του 4ου Νηπιαγωγείου Π.Φαλήρου (συστεγαζόμενο με το 6ο Δημοτικό
Σχολείο Π.Φαλήρου).
3ο θέμα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση βάσεων για την εγκατάσταση αιθουσών

και σύνοδες τεχνικές εργασίες» προϋπολογισμού 12.510,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. &
αναθεώρησης με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 38/2019 μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας και τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4ο θέμα : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών

σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση διαμερισμάτων κατόπιν εισαγγελικής εντολής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016.
5ο θέμα : Σύμφωνη γνώμη για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων στα πλαίσια της

τουριστικής προβολής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ για το κοινωνικό

έργο του Δήμου σε εκτέλεση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου
οικ.έτους 2018.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να λειτουργήσει στις
25/6/2019 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

