
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    17.07.2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ε Π Ι  Τ  Ρ Ο Π Η  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  13.07.2017, ΗΜΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ 

 & ΩΡΑ 15.00  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  17399 / 07.07.2017 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 13.07.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2017, 
προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
2. Σύνταξη της 4ης τροποποίησης του τεχνικού 

προγράμματος έτους 2017. 
 
3. Σύνταξη του σχεδίου της 4ης μερικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 
 
4. Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) για το έτος 2017, προς ψήφιση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

 
5. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 10.000€, που 

είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση χρηματικού ποσού 
χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την 
επικόλληση γραμματοσήμων. 

 
6. Λήψη απόφασης για α) τη συμμετοχή υπαλλήλων του 

Δήμου Π. Φαλήρου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: 
ΧΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και β) την έγκριση σχετικής 
πίστωσης.  

 
7. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία 

συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017, πρ/σμού μελέτης 
74.111,70€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
8. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 

παροχής υπηρεσιών μεταφοράς/μετακίνησης οδικού 
εξοπλισμού (οικίσκου), με χρήση ειδικού εξοπλισμού, σε 
νέα θέση λόγω ακαταλληλότητας χώρου αρχικής 
τοποθέτησης του εξοπλισμού, β) την έγκριση και ψήφιση 
της πίστωσης ποσού 1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
9. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 2.635,00 

συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 20-8115.001: Διάφορα 
έξοδα ΠΟΕ.  

 
10. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 

εργασίας καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, εκκένωσης & 
απόφραξης βόθρων & αποχετευτικών αγωγών, β) την 
έγκριση και διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 
4.035,20€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
11. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 24.071,62€ 

συμπ. ΦΠΑ, για την Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά 
υλικά γραφείου, φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & 
μηχανογραφικό χαρτί. 
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Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2017, προς 
υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Σύνταξη της 4ης τροποποίησης του τεχνικού 
προγράμματος έτους 2017. 
 
Σύνταξη του σχεδίου της 4ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 
 
Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) για το έτος 2017, προς ψήφιση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
 
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 10.000€, που 
είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση χρηματικού ποσού 
χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την 
επικόλληση γραμματοσήμων. 
 
Λήψη απόφασης για α) τη συμμετοχή υπαλλήλων του 
Δήμου Π. Φαλήρου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: 
ΧΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ και β) την έγκριση σχετικής πίστωσης.  
 
 
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία 
συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017, πρ/σμού μελέτης 
74.111,70€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς/μετακίνησης οδικού 
εξοπλισμού (οικίσκου), με χρήση ειδικού εξοπλισμού, σε 
νέα θέση λόγω ακαταλληλότητας χώρου αρχικής 
τοποθέτησης του εξοπλισμού, β) την έγκριση και ψήφιση 
της πίστωσης ποσού 1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.  
 
Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 2.635,00 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 20-8115.001: Διάφορα 
έξοδα ΠΟΕ.  
 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, εκκένωσης & 
απόφραξης βόθρων & αποχετευτικών αγωγών, β) την 
έγκριση και διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 
4.035,20€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
 
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 24.071,62€ 
συμπ. ΦΠΑ, για την Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά 
υλικά γραφείου, φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & 
μηχανογραφικό χαρτί. 
 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
12. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 

191.157,33€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-
7135.004: Προμήθεια κάδων απορ/των κάθε τύπου 2016-
2017 συν. 

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

ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 45-6262.001: Εργασία 
αποκατάστασης φθαρμένων θυρίδων παλαιών 
οστεοφυλακίων. 

 
14. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 20.000,00€ συμπ/νου 

ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6262.002: Συντήρηση 
ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ. ανταλ/κών κι 
αναλωσίμων) 2017-2019. 

 
15. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εργασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤ. ΣΥΣΤ. 
ΠΥΡ/ΣΗΣ 2017, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ (Σχολ. 
Συγκρ., Πνευμ. Κέντρων κλπ) 2017, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (συμπ. αντ/κα 
αναλώσιμα) 2017, συνολικού ποσού μελ.37.255,80€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
16. Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. εισερχ. 

16295/26.06.2017 ένστασης του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΙΟΥ 
κατά του πρακτικού του 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. 

 
17. 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, ύστερα από διευκρίνιση συμμετέχοντα η 
οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή διενέργειας-
αξιολόγησης. 

 
18. Σύνταξη σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος Π. 
Αθανασιάδη. 

19. Σύνταξη σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος 
Φερράχ Ζουκίου. 

20. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 250.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7331.003: Συντήρηση και 
επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2017.  

21. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 120.000€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7326.005: Διαμόρφωση 
αύλειων χώρων 3ου και 6ου Δημοτικού, 5ου Γυμνασίου 
και 1ου Λυκείου.  
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Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 
191.157,33€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-
7135.004: Προμήθεια κάδων απορ/των κάθε τύπου 2016-
2017 συν. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 45-6262.001: Εργασία 
αποκατάστασης φθαρμένων θυρίδων παλαιών 
οστεοφυλακίων. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 20.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6262.002: Συντήρηση 
ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ. ανταλ/κών κι 
αναλωσίμων) 2017-2019. 
 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εργασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤ. ΣΥΣΤ. 
ΠΥΡ/ΣΗΣ 2017, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ (Σχολ. Συγκρ., 
Πνευμ. Κέντρων κλπ) 2017, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (συμπ. αντ/κα αναλώσιμα) 
2017, συνολικού ποσού μελ.37.255,80€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
 
Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. εισερχ. 
16295/26.06.2017 ένστασης του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΙΟΥ 
κατά του πρακτικού του 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. 
 
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, ύστερα από διευκρίνιση συμμετέχοντα η 
οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή διενέργειας-
αξιολόγησης. 
 
Σύνταξη σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος Π. 
Αθανασιάδη. 

Σύνταξη σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος 
Φερράχ Ζουκίου. 

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 250.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7331.003: Συντήρηση και 
επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2017.  

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 120.000€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 15-7326.005: Διαμόρφωση αύλειων 
χώρων 3ου και 6ου Δημοτικού, 5ου Γυμνασίου και 1ου 
Λυκείου.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


