
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    11.05.2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  08.05.2018, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
 & ΩΡΑ 13.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  9019 / 04.05.2018 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 08.05.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο έτους 2018, 
προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

2. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 25,00€, 
που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ, για την πληρωμή τελών καθαριότητας 
οικογενειακού τάφου της δωρήτριας Σίμου Έλλης. 

3. Λήψη απόφασης για: α) τη συμμετοχή δύο (2) 
υπαλλήλων του Δήμου Π.Φαλήρου στο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα: «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ 142/23-11-2017» (21/05/2018) 
και β) την έγκριση της πίστωσης συνολικού ποσού 
480,00€. 

4. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση εφαρμογών προγραμμάτων Η/Υ 
Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας 4Μ, β) την έγκριση 
και ψήφιση της πίστωσης ποσού 1.190,40€ συμπ/νου 
ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

5. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση εφαρμογών προγραμμάτων Η/Υ 
Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας UNISYSTEMS AE, 
β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 
992,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

6. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 2.963,60€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6142.008: Συντήρηση 
δικτύου ηλεκτρονικών-ψηφιακών μηχανισμών 
σήμανσης παρουσιών προσωπικού. 

7. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 1.996,40€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 45-6266.001: Υπηρεσία 
υποστήριξης συστήματος διαχείρισης Κοιμητηρίου. 

8. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 22.320,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6162.005: Ενοικίαση 
χημικών τουαλετών 2018. 

9. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 12.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6262.003: Συντήρηση 
ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 
2018. 

10. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας κάδων απορ/των κάθε τύπου 2018, β) την 
έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης 
ποσού 173,60€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
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Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο έτους 2018, 
προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 25,00€, 
που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ, για την πληρωμή τελών καθαριότητας 
οικογενειακού τάφου της δωρήτριας Σίμου Έλλης. 

Λήψη απόφασης για: α) τη συμμετοχή δύο (2) 
υπαλλήλων του Δήμου Π.Φαλήρου στο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα: «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ 142/23-11-2017» (21/05/2018) 
και β) την έγκριση της πίστωσης συνολικού ποσού 
480,00€. 

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση εφαρμογών προγραμμάτων Η/Υ 
Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας 4Μ, β) την έγκριση 
και ψήφιση της πίστωσης ποσού 1.190,40€ συμπ/νου 
ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση εφαρμογών προγραμμάτων Η/Υ 
Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας UNISYSTEMS AE, 
β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 
992,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 2.963,60€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6142.008: Συντήρηση 
δικτύου ηλεκτρονικών-ψηφιακών μηχανισμών 
σήμανσης παρουσιών προσωπικού. 

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 1.996,40€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 45-6266.001: Υπηρεσία 
υποστήριξης συστήματος διαχείρισης Κοιμητηρίου. 

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 22.320,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6162.005: Ενοικίαση 
χημικών τουαλετών 2018. 

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 12.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6262.003: Συντήρηση 
ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 
2018. 

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας κάδων απορ/των κάθε τύπου 2018, β) την 
έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης 
ποσού 173,60€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

11. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
(αριθμομηχανές, μηχανή γραμματοσήμων, 
ηλεκτρ.σκούπες κ.λ.π.), β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 558,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

12. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού 
ποσού 15.954,98€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ 
εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες 
πιστώσεις προηγούμενων ετών του Τμήματος Η-Μ της 
Τ.Υ. 

13. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2018, πρ/σμού μελ. 24.794,05€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

14. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 71.476,08€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

15. Κατακύρωση του 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. 

16. Ανάληψη χρημάτων, ποσού 81,84€, με ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για κάλυψη δαπάνης 
τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος σε 
υφιστάμενο στύλο για δημοτικό φωτισμό επί της οδού 
Ναϊάδων 62. 
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Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
(αριθμομηχανές, μηχανή γραμματοσήμων, 
ηλεκτρ.σκούπες κ.λ.π.), β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 558,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού 
ποσού 15.954,98€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ 
εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες 
πιστώσεις προηγούμενων ετών του Τμήματος Η-Μ της 
Τ.Υ. 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2018, πρ/σμού μελ. 24.794,05€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 71.476,08€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

Κατακύρωση του 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. 

Ανάληψη χρημάτων, ποσού 81,84€, με ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για κάλυψη δαπάνης 
τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος σε 
υφιστάμενο στύλο για δημοτικό φωτισμό επί της οδού 
Ναϊάδων 62. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
                

     ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


