
 

Διεύθυνση :Τερψιχόρης51 
Τ.Κ :17562 
Πληροφορίες :Μ.ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ 
Τηλέφωνο :213.2020.289 
FAX :210.2020.291 
e-mail :maria.bourkoula@palaiofaliro.gr 

ΠΡΟΣ:   
ΤΑΚΤΙΚA  ΜΕΛΗ 
1. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (Αντιπρόεδρο) 
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ ΙΩΑΝΝΗ 
4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 
5. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
6. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ 
8. ΠΙΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. ΛΑΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
2. ΤΕΝΤΟΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
4. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ’ 
5. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

  
ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(άρθ. 75 του Ν. 3852/2010) 
 

 Καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα 

διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Τερψιχόρης 51), την 21  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω: 

 

1. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την   «Προμήθεια 

οργάνων και εξαρτημάτων παιδικών χαρών 2016» πρ. 73.780,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

2. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού   διαγωνισμού για την    ανάδειξη 

εργολάβου του έργου:  «Ανακατασκευή Δημοτικού Φωτισμού διαφόρων οδών του 

Δήμου»  προϋπολογισμού 120.000€ συμπ. Αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 

3. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 7.940€ σε βάρος του ΚΑ 35-

6142.001: Εργασία τριμματοποίησης υπολειμμάτων πρασίνου 2016 συν. 

4. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της  εργασίας 

μετρήσεων/αναλύσεων σε δείγματα νερού από πηγές υδροληψίας του δήμου, β) την 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  272,80€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ 
Βαθμός Ασφαλείας 

Παλ. Φάληρο,  17.2.2017  

Αριθμ. Πρωτ.: 4014 
Βαθμός Προτεραιότητας 



5. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 1.279.004,17€ για συνεχιζόμενες προμήθειες 

που χειρίζεται το Η-Μ   Τμήμα Τ.Υ.  

 
6. Έγκριση και ψήφιση ποσού 750€ σε βάρος του ΚΑ: Δαπάνες επιμόρφωσης για 

πιστοποίηση οδηγών 2016 συν. 

7. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 13.640€ συμπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15-6265.011: 

Συντήρηση λυόμενων κερκίδων γηπέδου ποδοσφαίρου. 

8. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 19.839,38€ συμπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15-

6161.003: Μετατροπή δημοτικών γραφείων επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου 77 σε 

κέντρα κοινότητας. 

 

9. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.712€ συμπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-6265.010: 

Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφερειακών και δικτυακών συσκευών 2017. 

10. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 21.080€ συμπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-6266.001: 

Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

11. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της  εργασίας συντήρησης 

εφαρμογών προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας ACE, β) την 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  1.066,40€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

12. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της  εργασίας συντήρησης 

εφαρμογών προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρεία 4Μ, β) την 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  496€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

13. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της  εργασίας παροχής 

υποστήριξης για το λογισμικό των Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (open ABEKT), β) την 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  496€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

14. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της  εργασίας συντήρησης 

συστήματος σειράς προτεραιότητας ΚΕΠ, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης 

ποσού  2.480€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

15. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της  εργασίας φιλοξενίας 

μεγάλου όγκου δεδομένων με βίντεο (video), φωτογραφίες (photo) κ.α. που 

αφορούν γεγονότα στο Δήμο Π. Φαλήρου στα πλαίσια ενημέρωσης και 

εξυπηρέτησης του δημότη, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  248€ 

συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 



16. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της  εργασίας συντήρησης 

δικτύου ηλεκτρονικών-ψηφιακών μηχανισμών σήμανσης παρουσιών προσωπικού, 

β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  1.860€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

17. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της  εργασίας υποστήριξης-

συντήρησης διαδικτυακού τόπου (Portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των 

πολιτών, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  3.720€ συμπ/νου ΦΠΑ 

και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

18. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της  εργασίας υποστήριξης 

εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης οικονομικών δεικτών, β) 

την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  1.785,60€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

19. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού ποσού  20.000€ συμπ/νου ΦΠΑ,  

σε βάρος των ΚΑ: 00-6116.001 & 00-6494.001 για Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 

και Έξοδα συμβολαιογράφων &  δικαστικών επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα 

κ.λ.π.). 

20. Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 89,22€, κεκλεισμένων χρήσεων, για : 

Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΠΟΕ από εκμισθώσεις ακινήτων. 

21. Έγκριση και ψήφιση ποσού 10.354€  συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 15-6262.007: 

Εργασία αναβάθμισης συστήματος θέρμανσης σχολικού συγκροτήματος οδού 

Ναϊάδων 2016 συν. 

22. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της εργασίας αποκατάστασης 

δικτύου μεταφοράς δεδομένων μεταξύ Δημαρχείου και Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού  2.914€ συμπ/νου ΦΠΑ 

και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                  ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
-Γεν. Γραμματέα 
-Πρόεδρο Δ.Σ. 
-Αντιδημάρχους 
-Δ/νσεις Υπ/σιών 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, να ενημερώσετε το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου 
να ειδοποιηθούν τα αναπληρωματικά μέλη. 


