
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    16.03.2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  13.03.2018, ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ 
 & ΩΡΑ 13.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  5191 / 09.03.2018 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 13.03.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 188.612,53€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 
αφορούν έργα και προμήθειες προηγούμενων ετών της 
Δ/νσης Τ.Υ. 

2. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 90.396,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν 
συνεχιζόμενες προμήθειες προηγούμενων ετών του Τμήματος 
Η-Μ της Τ.Υ. 

3. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης και 
εξοπλισμού οδών, β) την έγκριση και ψήφιση ποσού 
10.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

4. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 6.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 10-6672.002: Προμήθεια ηλ. Συσσωρευτών 
για αντικατάσταση στο σύστημα αδιάλειπτης παροχής 
ενέργειας. 

5. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 6.359,96€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 20-6633.001: Προμήθεια χημικού υλικού 
(απολυμαντικά, χημικά κλπ). 

6. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 20-7131.004: Προμήθεια εξοπλισμού 
καθαριότητας πεζού χειριστή (πλυστικό, αναρροφητικό 
σκουπίσματος). 

7. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 464.999,77€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, για: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση 
ειδών διαβίωσης, Διατροφή σε άπορους δημότες 2018-2019, 
Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, 
αναψυκτικά κ.λ.π.) 2018, Προμήθεια γάλακτος 2018-2020. 

8. Έγκριση και ψήφιση ποσού  μελ. 11.978,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 35-6142.008: Καταπολέμηση κουνουπιών 
στο ρέμα Πικροδάφνης και στα φρεάτια ομβρίων.  

9. Έγκριση και ψήφιση ποσού  μελ. 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 35-6279.006: Συλλογή, μεταφορά & 
διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και ογκοδών 
αντικειμένων. 

10. Ακύρωση της διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού και ανάκλησή της με αρ. 34/2018 απόφασης 
Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες), πρ/σμού μελ. 
24.798,78€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

11. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας (σακούλες), πρ/σμού μελ. 24.798,78€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
12. έκτ. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 228.522,71€ που 

θα πληρωθεί κεκλεισμένων χρήσεων για υποχρεώσεις 
προηγουμένων οικονομικών ετών. 

 
13. έκτ. Λήψη απόφασης για: α) τη συμμετοχή τριών (3) 

υπαλλήλων Ο.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου στο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα:  «ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145/05-08-
2016)» (16/03/2018) και β) την έγκριση της πίστωσης  
συνολικού ποσού 430,00€. 

 
64 
 
 

 
65 
 
 
 

 
66 
 
 
 

 
67 
 
 

 
 

68 
 

 
 
αναβολή 

 
 
 
 

69 
 
 
 
 

70 
 

 
 

71 
 
 

 
 

72 
 
 
 
 

73 
 
 

 
74 
 

 
 
 

75 
 
 

 

Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 188.612,53€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 
αφορούν έργα και προμήθειες προηγούμενων ετών της 
Δ/νσης Τ.Υ. 

Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 90.396,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν 
συνεχιζόμενες προμήθειες προηγούμενων ετών του Τμήματος 
Η-Μ της Τ.Υ. 

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης και 
εξοπλισμού οδών, β) την έγκριση και ψήφιση ποσού 
10.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 6.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 10-6672.002: Προμήθεια ηλ. Συσσωρευτών 
για αντικατάσταση στο σύστημα αδιάλειπτης παροχής 
ενέργειας. 

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 6.359,96€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 20-6633.001: Προμήθεια χημικού υλικού 
(απολυμαντικά, χημικά κλπ). 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 464.999,77€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, για: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση 
ειδών διαβίωσης, Διατροφή σε άπορους δημότες 2018-2019, 
Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, 
αναψυκτικά κ.λ.π.) 2018, Προμήθεια γάλακτος 2018-2020. 

Έγκριση και ψήφιση ποσού  μελ. 11.978,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 35-6142.008: Καταπολέμηση κουνουπιών 
στο ρέμα Πικροδάφνης και στα φρεάτια ομβρίων.  

Έγκριση και ψήφιση ποσού  μελ. 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 35-6279.006: Συλλογή, μεταφορά & 
διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και ογκοδών 
αντικειμένων. 

Ακύρωση της διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού και ανάκλησή της με αρ. 34/2018 απόφασης 
Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες), πρ/σμού μελ. 
24.798,78€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας (σακούλες), πρ/σμού μελ. 24.798,78€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
έκτ. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 228.522,71€ που 
θα πληρωθεί κεκλεισμένων χρήσεων για υποχρεώσεις 
προηγουμένων οικονομικών ετών. 
έκτ. Λήψη απόφασης για: α) τη συμμετοχή τριών (3) 
υπαλλήλων Ο.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου στο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα:  «ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145/05-08-
2016)» (16/03/2018) και β) την έγκριση της πίστωσης  
συνολικού ποσού 430,00€. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    
                ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


