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ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  
   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 07.12.2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
1. Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για 

το έτος 2018 του Δήμου Π. Φαλήρου,  στο οποίο  
κατ’ελάχιστον απαιτείται η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος 
και στη συνέχεια την υποβολή αυτού στο Δημοτικό 
Συμβούλιο προς ψήφιση. 

2. Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2018, μετά την με αρ. πρωτ. 863/29.09.2017 γνώμη του 
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, προς υποβολή 
στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση. 

3. Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018, προς ψήφιση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

4. Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 
300€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για ΚΤΕΟ (35-6323.001). 

5. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανανέωσης της 
συνδρομής στην ηλεκτρονική ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», β) την έγκριση 
της πίστωσης ποσού  917,60€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

6. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανανέωσης της 
συνδρομής του δήμου μας στην υπηρεσίαΤΑΧΗEAVEN 
(Φορολογική Λογιστική πύλη Ενημέρωσης)», β) την 
έγκριση της πίστωσης ποσού  248,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 7.225,36€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, για: Προμήθεια υλικών φαρμακείου 
(αναλ/μο υγειο/κό υλικό - φάρμακα). 

8. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών: Μεταφορές οχημάτων, β) την 
έγκριση της πίστωσης ποσού 248,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

9. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 74.400€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ: 10-7331.004: Συντήρηση Δημαρχείου & 
Πολιτιστικού Κέντρου 2017. 

10. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση των 
δημοπρατούμενων έργων του Δήμου Π. Φαλήρου με 
συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. 117 του Ν. 4412/2016) βάσει 
του αρ. 221 παρ. 8α του Ν. 4412/2016. 

11. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση των 
δημοπρατούμενων έργων του Δήμου Π. Φαλήρου με 
ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) βάσει του 
αρ. 221 παρ. 8α του Ν. 4412/2016. 
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Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για 
το έτος 2018 του Δήμου Π. Φαλήρου,  στο οποίο  
κατ’ελάχιστον απαιτείται η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος 
και στη συνέχεια την υποβολή αυτού στο Δημοτικό 
Συμβούλιο προς ψήφιση. 
Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2018, μετά την με αρ. πρωτ. 863/29.09.2017 γνώμη του 
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, προς υποβολή 
στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση. 
Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018, προς ψήφιση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 
300€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για ΚΤΕΟ (35-6323.001). 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανανέωσης της 
συνδρομής στην ηλεκτρονική ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», β) την έγκριση 
της πίστωσης ποσού  917,60€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανανέωσης της 
συνδρομής του δήμου μας στην υπηρεσίαΤΑΧΗEAVEN 
(Φορολογική Λογιστική πύλη Ενημέρωσης)», β) την 
έγκριση της πίστωσης ποσού  248,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 7.225,36€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, για: Προμήθεια υλικών φαρμακείου 
(αναλ/μο υγειο/κό υλικό - φάρμακα). 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών: Μεταφορές οχημάτων, β) την 
έγκριση της πίστωσης ποσού 248,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 74.400€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ: 10-7331.004: Συντήρηση Δημαρχείου & 
Πολιτιστικού Κέντρου 2017. 
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση των 
δημοπρατούμενων έργων του Δήμου Π. Φαλήρου με 
συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. 117 του Ν. 4412/2016) βάσει 
του αρ. 221 παρ. 8α του Ν. 4412/2016. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
12. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια 

βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 2017, πρ/σμού μελ. 
74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

13. Έγκριση α) όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή 
Σχολικών Κτιρίων 2017», προϋπολογισμού 250.000,00€ 
συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ και β) 
σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού. 

14. Έγκριση α) όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αύλειων 
χώρων 3ου και 6ου Δημοτικού, 5ου Γυμνασίου και 1ου 
Λυκείου» προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 
& αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ και β) σύσταση 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

15. Ανάκληση της με αρ. 386/2017 απόφασης Ο.Ε. περί 
«Έγκρισης όρων συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 
για την προμήθεια: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, για την 
κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ». 

16. έκτ. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του 
Δημάρχου από δικηγόρο του Δήμου –κατ’ άρθρο 244 παρ. 
5 περ. στ του Ν. 3852/2010-ενώπιον του Πταισματοδικείου 
Αθηνών στις 19.12.2017. 

 

 
 

477 
 
 
 

478 
 
 

 
 

479 
 
 
 
 
 

480 
 
 
 
 

481 
 
 

 
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια 
βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 2017, πρ/σμού μελ. 
74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
Έγκριση α) όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή 
Σχολικών Κτιρίων 2017», προϋπολογισμού 250.000,00€ 
συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ και β) 
σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Έγκριση α) όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αύλειων 
χώρων 3ου και 6ου Δημοτικού, 5ου Γυμνασίου και 1ου 
Λυκείου» προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 
& αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ και β) σύσταση 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Ανάκληση της με αρ. 386/2017 απόφασης Ο.Ε. περί 
«Έγκρισης όρων συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 
για την προμήθεια: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, για την 
κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ». 
Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δημάρχου 
από δικηγόρο του Δήμου –κατ’ άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ 
του Ν. 3852/2010-ενώπιον του Πταισματοδικείου Αθηνών 
στις 19.12.2017. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


