
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    06.06.2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

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

 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  02.06.2017, ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 & ΩΡΑ 12.00  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  13488 / 29.05.2017 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 02.06.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
1. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 9.920,00€ συμπ/νου 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-6266.003: Συντήρηση - 
αναβάθμιση δικτύων Η/Υ. 

 
2. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.680,00€ συμπ/νου 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-7131.002: Προμήθεια 
συστήματος σειράς προτεραιότητας. 

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

υπηρεσιών: ενοικίαση χημικών τουαλετών, β) την 
έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 24.800,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
4. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 23.808,00€ 

συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15-6262.011: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ετήσια 
συντήρηση). 

 
5. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.000,00€ συμπ/νου 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002: Τοποθέτηση 
υαλοπετασμάτων στα γκισέ των δημοτικών γραφείων 
προς δημιουργία ανεξάρτητων χώρων. 

 
6. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.960,00€ συμπ/νου 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 30-6117.001: Ηλεκτρονική 
σχεδίαση ανάπλασης πεζοδρομίων καθέτων οδών 
Αγίου Αλεξάνδρου προς υποβολή αιτήματος 
χρηματοδότησης του Δήμου από την Περιφέρεια 
Αττικής. 

 
7. Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου του έργου «Κατασκευή υπόγειου 
χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και 
υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου 
πρασίνου και παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 381» 
συνολικού προϋπολογισμού 4.880.000,00 € 
(συμπ/νου Φ.Π.Α.) & αναθεώρησης με ανοικτή 
διαδικασία, σύμφωνα με την με αρ. 122/2016 μελέτη 
της Τ.Υ. (χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής).  

 
8. 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. 
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Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 9.920,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-6266.003: Συντήρηση - 
αναβάθμιση δικτύων Η/Υ. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.680,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-7131.002: Προμήθεια 
συστήματος σειράς προτεραιότητας. 

 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της παροχής 
υπηρεσιών: ενοικίαση χημικών τουαλετών, β) την 
έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 24.800,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 23.808,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15-6262.011: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ετήσια 
συντήρηση). 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002: Τοποθέτηση 
υαλοπετασμάτων στα γκισέ των δημοτικών γραφείων 
προς δημιουργία ανεξάρτητων χώρων. 

 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.960,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 30-6117.001: Ηλεκτρονική 
σχεδίαση ανάπλασης πεζοδρομίων καθέτων οδών 
Αγίου Αλεξάνδρου προς υποβολή αιτήματος 
χρηματοδότησης του Δήμου από την Περιφέρεια 
Αττικής. 

 
Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου «Κατασκευή υπόγειου 
χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και 
υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου 
πρασίνου και παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 381» 
συνολικού προϋπολογισμού 4.880.000,00 € 
(συμπ/νου Φ.Π.Α.) & αναθεώρησης με ανοικτή 
διαδικασία, σύμφωνα με την με αρ. 122/2016 μελέτη 
της Τ.Υ. (χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής).  

 
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. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
9. Kατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Κατασκευή ραμπών 
ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια», προϋπολογισμού 
μελ. 90.000€ συμπ. αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 
10. Kατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή 
φθαρμένων κι επικίνδυνων πεζοδρομίων», 
προϋπολογισμού μελ. 300.000€ συμπ. αναθεώρησης 
& ΦΠΑ. 

 
11. Kατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανάπλαση 
πεζοδρομίων οδού Πεντέλης», προϋπολογισμού μελ. 
350.000€ συμπ. αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 
12. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 74.225,16€ συμπ/νου 
ΦΠΑ. 

 
13. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του υπ’ αρ. 

1769/2016 παραβόλου ενστάσεως του ΒΑΝΔΩΡΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατά του πρακτικού διαγωνισμού: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ». 

 
14. Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, 

ποσού 2.500€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του 
υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για ΚΤΕΟ (20-
6323.001). 

 
15. Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, 

ποσού 300€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του 
υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για ΚΤΕΟ (10-
6323.001). 

 
16. Kατακύρωση του συνοπτικού (πρόχειρου) 

διαγωνισμού για την εργασία: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 3463/06, πρ/σμού μελέτης 
59.520,00€  συμπ/νου ΦΠΑ . 

 
17. Aποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών από την 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΩΦ για την: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. 

 
 

 
 

 
 

219 
 
 
 
 

220 
 
 
 
 
 

221 
 
 

 
 

222 
 
 
 
 
 

223 
 
 
 
 
 

224 
 
 
 
 

225 
 
 
 
 

226 
 
 
 
 
 

227 
 

 
Kατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Κατασκευή ραμπών 
ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια», προϋπολογισμού 
μελ. 90.000€ συμπ. αναθεώρησης & ΦΠΑ. 
 
Kατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή 
φθαρμένων κι επικίνδυνων πεζοδρομίων», 
προϋπολογισμού μελ. 300.000€ συμπ. αναθεώρησης 
& ΦΠΑ. 
 
Kατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανάπλαση 
πεζοδρομίων οδού Πεντέλης», προϋπολογισμού μελ. 
350.000€ συμπ. αναθεώρησης & ΦΠΑ. 
 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 74.225,16€ συμπ/νου 
ΦΠΑ. 
 
Λήψη απόφασης για την επιστροφή του υπ’ αρ. 
1769/2016 παραβόλου ενστάσεως του ΒΑΝΔΩΡΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατά του πρακτικού διαγωνισμού: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ». 
 
Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, 
ποσού 2.500€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του 
υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για ΚΤΕΟ (20-
6323.001). 
 
Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, 
ποσού 300€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του 
υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για ΚΤΕΟ (10-
6323.001). 
 
Kατακύρωση του συνοπτικού (πρόχειρου) 
διαγωνισμού για την εργασία: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 3463/06, πρ/σμού μελέτης 
59.520,00€  συμπ/νου ΦΠΑ . 
 
Aποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών από την 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΩΦ για την: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


