
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    16.03.2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  13.03.2017, ΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ 

 & ΩΡΑ 15.00  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :   6042 / 09.03.2017 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 13.03.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 
 
2. Σύνταξη της 2ης τροποποίησης του τεχνικού 

προγράμματος έτους 2017.  
 
3. Σύνταξη του σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

 

4. Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 
2016 του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ Χας 
ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» επί ης επί της οδού Νηρηίδων 18-20 – 
Π. Φάληρο, για την υποβολή του απολογισμού, προς 
έγκριση, στο δημοτικό συμβούλιο. 

 
5. Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 

2016 του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», 
για την υποβολή του απολογισμού, προς έγκριση, στο 
δημοτικό συμβούλιο. 

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

εργασίας μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, 
απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής 
των πρακτικών ΔΣ. 2017-2018, β) την έγκριση και 
διάθεση της πίστωσης ποσού 11.998,36€ συμπ/νου 
ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
7. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού 

ποσού  20.000€ συμπ/νου ΦΠΑ,  σε βάρος των ΚΑ: 00-
6116.001 & 00-6494.001 για Αμοιβές δικαστικών 
επιμελητών και Έξοδα συμβολαιογράφων &  
δικαστικών επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα κ.λ.π.). 

 
8. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 19.925,25€ συμπ. 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ  35-6262.002: Συντήρηση 
αυτόματου ποτίσματος (συμπ. ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων). 

 
9. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 11.978,40€ συμπ. 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ  35-6142.008: Καταπολέμηση 
κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης και στα φρεάτια 
ομβρίων. 

 
10. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.920€ συμπ. ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑ 45-7135.004: Προμήθεια παρελκόμενου 
εξοπλισμού μηχανημάτων έργου. 

 
11. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 9.770€ συμπ. ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑ 20-6633.001: Προμήθεια χημικού υλικού 
(απολυμαντικά, χημικά κλπ). 
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Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Σύνταξη της 2ης τροποποίησης του τεχνικού 
προγράμματος έτους 2017.  
 
Σύνταξη του σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

 

Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 
2016 του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ Χας 
ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» επί ης επί της οδού Νηρηίδων 18-20 – 
Π. Φάληρο, για την υποβολή του απολογισμού, προς 
έγκριση, στο δημοτικό συμβούλιο. 
 
Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 
2016 του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», 
για την υποβολή του απολογισμού, προς έγκριση, στο 
δημοτικό συμβούλιο. 
 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, 
απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής 
των πρακτικών ΔΣ. 2017-2018, β) την έγκριση και 
διάθεση της πίστωσης ποσού 11.998,36€ συμπ/νου 
ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού 
ποσού  20.000€ συμπ/νου ΦΠΑ,  σε βάρος των ΚΑ: 00-
6116.001 & 00-6494.001 για Αμοιβές δικαστικών 
επιμελητών και Έξοδα συμβολαιογράφων &  δικαστικών 
επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα κ.λ.π.). 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 19.925,25€ συμπ. 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ  35-6262.002: Συντήρηση 
αυτόματου ποτίσματος (συμπ. ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων). 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 11.978,40€ συμπ. 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ  35-6142.008: Καταπολέμηση 
κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης και στα φρεάτια 
ομβρίων. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.920€ συμπ. ΦΠΑ σε 
βάρος του ΚΑ 45-7135.004: Προμήθεια παρελκόμενου 
εξοπλισμού μηχανημάτων έργου. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 9.770€ συμπ. ΦΠΑ σε 
βάρος του ΚΑ 20-6633.001: Προμήθεια χημικού υλικού 
(απολυμαντικά, χημικά κλπ). 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
12. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 10.000€ συμπ. ΦΠΑ 

σε βάρος του ΚΑ 30-6262.001: Συντήρηση πινακίδων 
οδοσήμανσης και εξοπλισμού οδών. 

 
13. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 14.998,79€ συμπ. 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ  30-6662.003: Προμήθεια ειδών 
κιγκαλερίας. 

 
14. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800€ συμπ. ΦΠΑ 

σε βάρος του ΚΑ 15-6662.006: Προμήθεια και 
επίστρωση γηπέδων τέννις με χλοοτάπητα. 

 
15. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 200.000€ συμπ. ΦΠΑ 

σε βάρος του ΚΑ 15-7331.004: Εξωραϊσμός όψεων 3ου 
Δημοτικού, 3ου Γυμνασίου, 4ου Γυμνασίου & 3ου 
Λυκείου Π. Φαλήρου. 

 
16. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 74.400€ συμπ. ΦΠΑ 

σε βάρος του ΚΑ 15-7321.002: Μετατροπή αίθουσας σε 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο. 

 
17. Κατακύρωση του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016», πρ. μελ.  73.780€ συμπ/νου 
ΦΠΑ. 

 
18. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: 
«Ανακατασκευή περίφραξης & διαμόρφωση χώρου 
προθέρμανσης στο γήπεδο ποδοσφαίρου “Σ. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ”»  προϋπολογισμού μελ. 100.000€ 
συμπ. αναθεώρησης & ΦΠΑ. 

 
19. Έγκριση και ψήφιση ποσού  23.857,10€ συμπ. ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑ 15-6262.004: Εργασίες συντήρησης και 
ενίσχυσης συνθηκών ασφαλείας στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου 2016 συν. 

 
20. Ανατροπή των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 

δέσμευσης πίστωσης  για τις οποίες είτε η δαπάνη έχει 
απομειωθεί λόγω συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι 
δε θα εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 
2017. 
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Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 10.000€ συμπ. ΦΠΑ 
σε βάρος του ΚΑ 30-6262.001: Συντήρηση πινακίδων 
οδοσήμανσης και εξοπλισμού οδών. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 14.998,79€ συμπ. 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ  30-6662.003: Προμήθεια ειδών 
κιγκαλερίας. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800€ συμπ. ΦΠΑ 
σε βάρος του ΚΑ 15-6662.006: Προμήθεια και 
επίστρωση γηπέδων τέννις με χλοοτάπητα. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 200.000€ συμπ. ΦΠΑ 
σε βάρος του ΚΑ 15-7331.004: Εξωραϊσμός όψεων 3ου 
Δημοτικού, 3ου Γυμνασίου, 4ου Γυμνασίου & 3ου 
Λυκείου Π. Φαλήρου. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 74.400€ συμπ. ΦΠΑ 
σε βάρος του ΚΑ 15-7321.002: Μετατροπή αίθουσας σε 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο. 
 
Κατακύρωση του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016», πρ. μελ.  73.780€ συμπ/νου 
ΦΠΑ. 
 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: 
«Ανακατασκευή περίφραξης & διαμόρφωση χώρου 
προθέρμανσης στο γήπεδο ποδοσφαίρου “Σ. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ”»  προϋπολογισμού μελ. 100.000€ 
συμπ. αναθεώρησης & ΦΠΑ. 
 

Έγκριση και ψήφιση ποσού  23.857,10€ συμπ. ΦΠΑ σε 
βάρος του ΚΑ 15-6262.004: Εργασίες συντήρησης και 
ενίσχυσης συνθηκών ασφαλείας στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
2016 συν. 

 
Ανατροπή των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 
δέσμευσης πίστωσης  για τις οποίες είτε η δαπάνη έχει 
απομειωθεί λόγω συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα 
εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2017. 

 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


