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ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 28.11.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
1. Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανανέωσης 

της συνδρομής στην ηλεκτρονική βάση της INTRASOFT 
INTERNASIONAL (ΝΟΜΟΣ), β) την έγκριση της 
πίστωσης ποσού  1.473,81€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

2. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας σημαιών, β) την έγκριση της πίστωσης 
ποσού 1.562,40€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών: Μεταφορές εν γένει, β) την 
έγκριση της πίστωσης ποσού 300,00€ πλέον ΦΠΑ και 
γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης: 
Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού, β) την 
έγκριση της πίστωσης ποσού 191,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 
και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

5. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-7134.001: Προμήθεια 
σχεδιαστικών προγραμμάτων – εφαρμογών. 

6. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 7.564,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7135.011: Προμήθεια υλικών 
για την προστασία αθλητικών χώρων. 

7. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6262.018: Έλεγχος & 
αποκατάσταση επικίνδυνα φθαρμένων επιχρισμάτων 
σε σχολικά κτίρια του δήμου.     

8. Ανάκληση της υπ’ αρ. 304/2017 AOE που αφορά 
έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.799,50€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6662.012: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ. 

9. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.799,50€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6662.012: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ.  

10. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικού 
οργάνου "Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Η/Μ 
αντικειμένου 2017". 

 
 
 

457 
 
 
 
 

458 
 
 
 
 

459 
 
 
 

460 
 
 
 

461 
 
 

462 
 
 
 

463 
 
 
 
 

464 
 
 
 

465 
 
 
 

466 
 
 

 
Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανανέωσης 
της συνδρομής στην ηλεκτρονική βάση της INTRASOFT 
INTERNASIONAL (ΝΟΜΟΣ), β) την έγκριση της 
πίστωσης ποσού  1.473,81€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας σημαιών, β) την έγκριση της πίστωσης 
ποσού 1.562,40€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών: Μεταφορές εν γένει, β) την 
έγκριση της πίστωσης ποσού 300,00€ πλέον ΦΠΑ και 
γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης: 
Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού, β) την 
έγκριση της πίστωσης ποσού 191,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 
και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-7134.001: Προμήθεια 
σχεδιαστικών προγραμμάτων – εφαρμογών. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 7.564,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7135.011: Προμήθεια υλικών 
για την προστασία αθλητικών χώρων. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6262.018: Έλεγχος & 
αποκατάσταση επικίνδυνα φθαρμένων επιχρισμάτων 
σε σχολικά κτίρια του δήμου.     
Ανάκληση της υπ’ αρ. 304/2017 AOE που αφορά 
έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.799,50€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6662.012: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.799,50€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6662.012: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ.  
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικού 
οργάνου "Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Η/Μ 
αντικειμένου 2017". 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


