
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    16.06.2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  13.06.2017, ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ 

 & ΩΡΑ 12.30  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  14524 / 08.06.2017 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 13.06.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 

1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη της 
πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας 
εκμίσθωσης του ανθοπωλείου του Δημοτικού 
Νεκροταφείου που διενεργήθηκε την 08/06/2017. 

2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 
71/20.02.2015 Α.Δ.Σ. που αφορά στην επιβολή τελών 
χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 
438/15-12-2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά τον 
Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. 

3. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του πρώην 
συμβασιούχου Γεωργίου Χωματά από δικηγόρο του 
Δήμου- κατ’ άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ του Ν. 
3852/2010- ενώπιον του 9ου Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών. 

4. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 21.997,60€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6261.004: Έργασία 
τοποθέτησης σταθερού εξοπλισμού στους xώρους 
γραφείων και αποδυτηρίων των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου. 

5. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 6.448,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6262.013: ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 

6. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια σκιάστρων-πέργκολων 
για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, πρ. μελ. 
74.400€ συμπ. ΦΠΑ . 

7. Κατακύρωση του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2017, πρ/σμού μελέτης 
24.799,63€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

8. έκτ. Λήψη απόφασης για α) τη συμμετοχή υπαλλήλου  
του Δήμου Π. Φαλήρου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με 
θέμα: «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»   
και β) την έγκριση της πίστωσης  ποσού 270€. 

 
9. έκτ. Λήψη απόφασης για α) τη συμμετοχή τριών (3) 

υπαλλήλων  του Δήμου Π. Φαλήρου στο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα:  «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ»   και β) την έγκριση της 
πίστωσης  συνολικού ποσού 630€. 
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Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη της 
πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας 
εκμίσθωσης του ανθοπωλείου του Δημοτικού 
Νεκροταφείου που διενεργήθηκε την 08/06/2017. 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 
71/20.02.2015 Α.Δ.Σ. που αφορά στην επιβολή τελών 
χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 
438/15-12-2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά τον 
Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. 

Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του πρώην 
συμβασιούχου Γεωργίου Χωματά από δικηγόρο του 
Δήμου- κατ’ άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ του Ν. 
3852/2010- ενώπιον του 9ου Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 21.997,60€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6261.004: Έργασία 
τοποθέτησης σταθερού εξοπλισμού στους xώρους 
γραφείων και αποδυτηρίων των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 6.448,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6262.013: ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια σκιάστρων-πέργκολων 
για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, πρ. μελ. 
74.400€ συμπ. ΦΠΑ . 
Κατακύρωση του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2017, πρ/σμού μελέτης 
24.799,63€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
έκτ. Λήψη απόφασης για α) τη συμμετοχή υπαλλήλου  
του Δήμου Π. Φαλήρου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με 
θέμα: «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»   
και β) την έγκριση της πίστωσης  ποσού 270€. 
 
έκτ. Λήψη απόφασης για α) τη συμμετοχή τριών (3) 
υπαλλήλων  του Δήμου Π. Φαλήρου στο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα:  «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ»   και β) την έγκριση της 
πίστωσης  συνολικού ποσού 630€. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
10. έκτ. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 

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.  

 
11. έκτ. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου του έργου:  «Ανακατασκευή 
παλαιών ασφαλτοταπήτων» προϋπολογισμού 
700.000€ συμπ. Αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 
12. έκτ. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Επισκευή 
πεζοδρομίων Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας και λοιπών 
εμπορικών οδών του Δήμου»  προϋπολογισμού 
250.000€ συμπ. Αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 
13. έκτ. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Μετατροπή αίθουσας 
σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο» 
πρ/σμού μελέτης  74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 
14. έκτ. Έγκριση και ψήφιση ποσού 600,00€ συμπ/νου 

ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-6414.001: Μεταφορές 
οχημάτων. 

 
15. έκτ. Κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας για τη 

μίσθωση οικήματος προς στέγαση του Κέντρου 
Φιλοξενίας - Ψυχαγωγίας μικρών παιδιών στην περιοχή 
Αμφιθέας. 
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έκτ. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
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.  
 
έκτ. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου:  «Ανακατασκευή 
παλαιών ασφαλτοταπήτων» προϋπολογισμού 
700.000€ συμπ. Αναθεώρησης & ΦΠΑ. 
 
έκτ. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Επισκευή 
πεζοδρομίων Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας και λοιπών 
εμπορικών οδών του Δήμου»  προϋπολογισμού 
250.000€ συμπ. Αναθεώρησης & ΦΠΑ. 
 
έκτ. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Μετατροπή αίθουσας 
σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο» 
πρ/σμού μελέτης  74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ. 
 
έκτ. Έγκριση και ψήφιση ποσού 600,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-6414.001: Μεταφορές 
οχημάτων. 
 
έκτ. Κατακύρωση της δημοπρασίας για τη μίσθωση 
οικήματος προς στέγαση του Κέντρου Φιλοξενίας - 
Ψυχαγωγίας μικρών παιδιών στην περιοχή Αμφιθέας. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


