
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    15.05.2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  12.05.2017, ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 & ΩΡΑ 12.00  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  11161 / 08.05.2017 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 12.05.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
1. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 
74.225,16€ συμπ/νου ΦΠΑ και ψήφιση της σχετικής 
πίστωσης. 

 
2. Σύνταξη όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για 

τη μίσθωση οικήματος προς στέγαση του Κέντρου 
Φιλοξενίας -Ψυχαγωγίας μικρών παιδιών στην περιοχή 
Αμφιθέας.  

 
3. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της παροχής 

συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης Νομοθεσίας 
από την ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «Δήμος Νετ» 
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής , β) την έγκριση και 
διάθεση της πίστωσης ποσού 1.475,60€ συμπ/νου 
ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
4. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της παροχής 

συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης Πολεοδομικής 
και Κατασκευαστικής Νομοθεσίας από την ηλεκτρονική 
βάση πληροφοριών «Δομική Ενημέρωση Ανώνυμη 
εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία» μέσω διαδικτύου, β) την 
έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 272,80€ 
συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
5. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 3.082,20€ συμπ. ΦΠΑ 

σε βάρος του ΚΑ 00-6117.004: Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 
2017. 
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Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ 
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74.225,16€ συμπ/νου ΦΠΑ και ψήφιση της σχετικής 
πίστωσης. 
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Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της παροχής 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


