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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  12.12.2017, ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ 
 & ΩΡΑ 12.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  30492 / 08.12.2017 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 12.12.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
1. Ανατροπή των Αποφάσεων 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. 

2. Σύνταξη του σχεδίου της  9ης  μερικής αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού οικ. έτους  2017. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού οικ. έτους  2018 του κληροδοτήματος 
Π. Αθανασιάδη. 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού οικ. έτους  2018 του κληροδοτήματος 
Φερράχ-Ζουκίου. 

5. Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 
1.500€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για ΚΤΕΟ (20-6323.001). 

6. Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 
300€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για ΚΤΕΟ (30-6323.001). 

7. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.368,96€, 
που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για κάλυψη δαπάνης 
μετατόπισης εναέριου καλωδίου παροχής & 
τοποθέτηση νέου στύλου (ΔΠ. 04134938-01). 

8. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων παιδικών χαρών 
2017, πρ. μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

9. έκτ. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης 
ποσού 40.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 
20-6671.017: Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων 
παραγωγικής διαδικασίας 2017. 
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Σύνταξη του σχεδίου της  9ης  μερικής αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού οικ. έτους  2017. 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού οικ. έτους  2018 του κληροδοτήματος 
Π. Αθανασιάδη. 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού οικ. έτους  2018 του κληροδοτήματος 
Φερράχ-Ζουκίου. 
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Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.368,96€, 
που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για κάλυψη δαπάνης 
μετατόπισης εναέριου καλωδίου παροχής & 
τοποθέτηση νέου στύλου (ΔΠ. 04134938-01). 
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων παιδικών χαρών 
2017, πρ. μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
έκτ. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης 
ποσού 40.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 
20-6671.017: Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων 
παραγωγικής διαδικασίας 2017. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


