
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    30.10.2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  26.10.2017, ΗΜΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ 
 & ΩΡΑ 13.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  26087 / 20.10.2017 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 26.10.2017 & 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 της 6ης τροποποίησης του τεχνικού 

προγράμματος έτους 2017. 
 
3. Σύνταξη του σχεδίου της 7ης μερικής αναμόρφωσης του 

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

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος 
Π. Αθανασιάδη. 

 
5. Σύνταξη σχεδίου της 3ης μερικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος 
Φερράχ Ζουκίου. 

 
6. Λήψη απόφασης για την μη αναπροσαρμογή των 

ανταποδοτικών τελών για το έτος 2018. 
 
7. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 

οφειλών της εταιρείας «Παναγιωτόπουλος Γεώργιος και 
ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017. 

 
8. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.500€, 

που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ 
ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ, για τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου κ. 
Ιωάννη Φωστηρόπουλου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
των Περιφερειών και των Πόλεων – Βρυξέλλες (ΚΑ 00-
6421.002). 

 
9. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.650€, 

που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ 
ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ, για τη συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων 
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των 
Πόλεων – Βρυξέλλες (ΚΑ 10-6422.001). 

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

εργασίας: Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού 
διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθιυγιεινής 
κατάστασης, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης 
ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
11. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 

4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ: 20-6212: Φωταέριο και 
φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (κίνηση 
απορ/ρων).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
12. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 

3.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 20-
6263.005: Συντήρηση αυτοκινήτων (Πλύσιμο-
γρασάρισμα) 2017.  

 
13. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ/νου 

ΦΠΑ για: Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για 
την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων κηπουρών 
και τεχνιτών 2017. 

 
14. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.787,60€ συμπ/νου 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 35-6142.007: Εργασία 
πρόληψης και περιορισμού ασθενειών σε δέντρα. 

 
15. Έγκριση όρων συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 

για την εργασία: Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, 
Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017, πρ/σμού μελ. 
72.168,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
16. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 

(πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου 
εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ/2017» 
προϋπολογισμού 74.400,00€  συμπ/νου Φ.Π.Α & 
αναθεώρησης. 

 
17. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 5.600€ συμπ/νου 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 20-6261.001: Στεγανοποίηση 
συνεργείου αυτοκινήτων. 

 
18. Έγκριση όρων συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 

για την προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων 
μικρών σιδηροϊστων 2017. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


