
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    08.05.2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ε Π Ι Τ  Ρ  Ο Π Η  
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  03.05.2017, ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

 & ΩΡΑ 12.00  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  10481 / 28.04.2017 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 03.05.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
1. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 631,98€  

για τόκους από 23/10/2006 – 19/05/2010 σε εκτέλεση 
της υπ’ αριθμ. 1658/2016 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, σε βάρος του ΚΑ 00-6492.001: 
Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 

 
2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του 
τμήματος προμηθειών Ο.Υ. , σύμφωνα με το άρθρο 221 
του Ν. 4412/2016. 

 
3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για 
τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών του έργου: Θερινό 
πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 

 
4. Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια: Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, για τις 
ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Νομικών του 
Προσώπων, πρ/σμού μελ. 40.128,63€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
5. Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια: Αναλώσιμα υλικά μηχ/σης (μελάνια), 
πρ/σμού μελ. 59.047,09€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
6. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.750,40€ συμπ. 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15-6262.009: Ενίσχυση 
συνθηκών ασφαλείας όψεων διατηρητέων κτιρίων στο 
σχολικό συγκρότημα οδού Ναϊάδων. 

 
7. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την: 

Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 2017, 
πρ/σμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
8. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 15.999,99€ συμπ. 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-7135.003: Προμήθεια 
συστήματος κυλιόμενης αρχειοθέτησης. 

 
9. Ανάληψη χρημάτων, ποσού 900€, με ένταλμα 

προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Π. 
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για TΕΛΗ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ – 
ΔΕΚΟ. 

 
10. Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού, πρ/σμού 

μελέτης 59.520,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την εργασία: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 3463/06. 
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Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 
631,98€  για τόκους από 23/10/2006 – 19/05/2010 σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1658/2016 απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε βάρος του ΚΑ 
00-6492.001: Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης 
Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 

 
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του 
τμήματος προμηθειών Ο.Υ. , σύμφωνα με το άρθρο 221 
του Ν. 4412/2016. 
 
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για 
τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών του έργου: Θερινό 
πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 
 
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια: Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, για τις 
ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Νομικών του 
Προσώπων, πρ/σμού μελ. 40.128,63€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια: Αναλώσιμα υλικά μηχ/σης (μελάνια), 
πρ/σμού μελ. 59.047,09€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.750,40€ συμπ. 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15-6262.009: Ενίσχυση 
συνθηκών ασφαλείας όψεων διατηρητέων κτιρίων στο 
σχολικό συγκρότημα οδού Ναϊάδων. 
 
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την: 
Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 2017, 
πρ/σμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 15.999,99€ συμπ. 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-7135.003: Προμήθεια 
συστήματος κυλιόμενης αρχειοθέτησης. 

 
Ανάληψη χρημάτων, ποσού 900€, με ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Π. 
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για TΕΛΗ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ – 
ΔΕΚΟ. 
 
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού, πρ/σμού 
μελέτης 59.520,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την εργασία: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 3463/06. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
11. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: 
Επισκευή πεζοδρομίων Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας και 
λοιπών εμπορικών οδών του Δήμου, πρ. μελ. 250.000€  
συμπ/νου αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 
12. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: 
Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων, πρ. μελ. 
700.000€  συμπ/νου αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 
13. Kατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή 
περίφραξης & διαμόρφωσης χώρου προθέρμανσης στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»  
προϋπολογισμού μελ. 100.000€ συμπ. αναθεώρησης & 
ΦΠΑ. 

 
14. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας 

εκμίσθωσης του ανθοπωλείου του Δημοτικού 
Νεκροταφείου. 

 
15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης  χώρου 

στέγασης γραφείου Δημοτικών Παρατάξεων.  
 
16. Λήψη απόφασης για τη μερική τροποποίηση της με αρ. 

414/2016 ΑΟΕ περί μίσθωσης ακινήτου επί της οδού 
Διαγόρα 4-6 στο Π. Φάληρο του ΖΑΝΝΕΙΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΚΑΛΗΣ (ακίνητο Κοινωφελούς 
περιουσίας) – (αφαίρεση του όρου περί 
αναπροσαρμογής του μισθώματος). 

 
17. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: 
Συντήρηση οδικού δικτύου, πρ. μελ. 120.000€  
συμπ/νου αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 
18. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 25,00€, 

που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ, για την πληρωμή τελών καθαριότητας 
οικογενειακού τάφου της δωρήτριας Σίμου Έλλης. 

 
19. Λήψη απόφασης για την παραπομπή του θέματος περί 

συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
προμηθειών γενικής φύσεως, σύμφωνα με το αρ. 221 
παρ. 11 περ. (α) του Ν.4412/2016 στο δημοτικό 
συμβούλιο. 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: 
Επισκευή πεζοδρομίων Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας και 
λοιπών εμπορικών οδών του Δήμου, πρ. μελ. 250.000€  
συμπ/νου αναθεώρησης & ΦΠΑ. 
 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: 
Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων, πρ. μελ. 
700.000€  συμπ/νου αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 
Kατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή 
περίφραξης & διαμόρφωσης χώρου προθέρμανσης στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»  
προϋπολογισμού μελ. 100.000€ συμπ. αναθεώρησης & 
ΦΠΑ. 
 
Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας 
εκμίσθωσης του ανθοπωλείου του Δημοτικού 
Νεκροταφείου. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

 
Λήψη απόφασης για τη μερική τροποποίηση της με αρ. 
414/2016 ΑΟΕ περί μίσθωσης ακινήτου επί της οδού 
Διαγόρα 4-6 στο Π. Φάληρο του ΖΑΝΝΕΙΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΚΑΛΗΣ (ακίνητο Κοινωφελούς 
περιουσίας) – (αφαίρεση του όρου περί 
αναπροσαρμογής του μισθώματος). 
 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: 
Συντήρηση οδικού δικτύου, πρ. μελ. 120.000€  
συμπ/νου αναθεώρησης & ΦΠΑ. 
 
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 25,00€, 
που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ, για την πληρωμή τελών καθαριότητας 
οικογενειακού τάφου της δωρήτριας Σίμου Έλλης. 
 
Λήψη απόφασης για την παραπομπή του θέματος περί 
συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
προμηθειών γενικής φύσεως, σύμφωνα με το αρ. 221 
παρ. 11 περ. (α) του Ν.4412/2016 στο δημοτικό 
συμβούλιο. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


