
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    24.03.2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  21.03.2017, ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ 

 & ΩΡΑ 15.00  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :   6830 / 17.03.2017 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 21.03.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
1. Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 

2016  για  την  υποβολή του απολογισμού, προς  
έγκριση, στο δημοτικό συμβούλιο. 

 
2. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ. 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.004: Χωματουργικές 
εργασίες εκατέρωθεν της γέφυρας Ι. Φιξ. 

 
3. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 

4.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00-
6481.004: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων - χορήγηση 
ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2016 
συν. 

 
4. Έγκριση όρων διαγωνισμού του έργου «Μετατροπή 

αίθουσας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο 
Λύκειο» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € συμπ. 
ΦΠΑ, με συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με την με 
αρ.22/2017 μελέτη της Τ.Υ. 

 
5. Έγκριση όρων διαγωνισμού του έργου «Εξωραϊσμός 

όψεων 3ου Δημοτικού, 3ου Γυμνασίου και 4ου 
Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Π. Φαλήρου» προυπ/σμού 
200.000€ συμπ/νου ΦΠΑ,  με ανοικτή διαδικασία, 
σύμφωνα με την με αρ.23/2017 μελέτη της Τ.Υ 

 
6. Κατακύρωση του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 

για την προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας (Ξυλουργικά), 
πρ/σμού μελέτης 25.550,82€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
7. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου 

διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 
(σακούλες), πρ. μελ. 24.800€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
8. Έγκριση και ψήφιση ποσού 46.800€ συμπ. ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑ 60-7341.001, για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση 
της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Π.Φαλήρου με 
κωδικό ΟΠΣ5002349 στο πλαίσιο του ΕΠ "Αττική 2014-
2020" – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), κατόπιν της 
με αρ. πρωτ. 2931/17.03.2017 εγκριτικής απόφασης του 
ΑΣΕΠ.  
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Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 
2016  για  την  υποβολή του απολογισμού, προς  
έγκριση, στο δημοτικό συμβούλιο. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ. 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.004: Χωματουργικές 
εργασίες εκατέρωθεν της γέφυρας Ι. Φιξ. 
 
Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 
4.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00-
6481.004: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων - χορήγηση 
ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2016 
συν. 
 
Έγκριση όρων διαγωνισμού του έργου «Μετατροπή 
αίθουσας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο 
Λύκειο» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € συμπ. 
ΦΠΑ, με συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με την με 
αρ.22/2017 μελέτη της Τ.Υ. 
 
Έγκριση όρων διαγωνισμού του έργου «Εξωραϊσμός 
όψεων 3ου Δημοτικού, 3ου Γυμνασίου και 4ου 
Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Π. Φαλήρου» προυπ/σμού 
200.000€ συμπ/νου ΦΠΑ,  με ανοικτή διαδικασία, 
σύμφωνα με την με αρ.23/2017 μελέτη της Τ.Υ 
 
Κατακύρωση του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 
για την προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας (Ξυλουργικά), 
πρ/σμού μελέτης 25.550,82€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 
(σακούλες), πρ. μελ. 24.800€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού 46.800€ συμπ. ΦΠΑ σε 
βάρος του ΚΑ 60-7341.001, για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση 
της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Π.Φαλήρου με 
κωδικό ΟΠΣ5002349 στο πλαίσιο του ΕΠ "Αττική 2014-
2020" – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), κατόπιν της 
με αρ. πρωτ. 2931/17.03.2017 εγκριτικής απόφασης 
του ΑΣΕΠ.  
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


