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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) 

 
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα 

(Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), την  25η Απριλίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
κατωτέρω θέματα: 

 
1. Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2017 για την υποβολή του απολογισμού, προς έγκριση, στο δημοτικό 

συμβούλιο. 
2. Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα). 
 
3. Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ» επί της οδού Νηρηίδων 18-20 

– Π. Φάληρο, για την υποβολή του απολογισμού, προς έγκριση, στο δημοτικό συμβούλιο. 
4. Προέλεγχος του Ισολογισμού χρήσεως 2017 του κληροδοτήματος ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ. 
 
5. Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», για την υποβολή του 

απολογισμού, προς έγκριση, στο δημοτικό συμβούλιο. 
6. Προέλεγχος του Ισολογισμού χρήσεως 2017 του κληροδοτήματος Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ. 

 
7. 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 2018. 
 
8. Σύνταξη του σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 
 
9. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. Α112/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα 

4ο Τριμελές) (υπόθεση Ε. ΦΙΛΗ – Προσφυγή κατά της με αρ. 366/04.05.2004 απόφασης Δημάρχου Π. Φαλήρου περί επιβολής 
προστίμου). 

10. Λήψη απόφασης για παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των εκπροσώπων των εταιριών «HELLAS POWER» και « ENERGA POWER 
TRADING – ΚΕΝΤΩΡ A.E. » ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου (Κακ/των) Αθηνών ( 09.05.2018 ) και ορισμός δικηγόρου. 

11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 4406/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – 
Τμήμα 6ο Μονομελές (αφορά πρόστιμο στην περιοχή Τροκαντερό). 

 
12. Λήψη απόφασης για την ανάθεση στο δικηγόρο ΚΩΣΤΑ Γ. ΔΙΑΚΟ (Α.Μ. / ΔΣΑ 5419 – Πλ. Ομονοίας αρ. 12, Αθήνα) της παράστασης 

στο  Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (09.05.2018) αναφορικά με την υπόθεση της εταιρείας «ΣΤΕΤ ΕΛΛΑΣ – Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» (που 
στη συνέχεια μετονομάστηκε σε εταιρεία ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ και στη συνέχεια σε WIND, εφεξής WIND), λόγω 
εξειδίκευσης σε θέματα κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 



13. Έγκριση και ψήφιση ποσού 145.490,57€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00-6721.001: Ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο Νοτίου 
Αττκής (ΣυΔΝΑ). 

14. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας κηρού, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 4.836,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

15. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 7.421,40€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-6614.001: Προμήθεια ταμπελών – πινακίδων. 
16. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 805,70€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 35-6262.011: Εργασία 

συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017συν.  
17. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης συνολικού ποσού 663,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 

αφορούν συνεχιζόμενες εργασίες προηγούμενων ετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου. 
18. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 19.964,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 35-6277.001: Καθαρισμός Παραλίας. 
19. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 3.720,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6614.003: Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων 

μηχανογραφικού εξοπλισμού (σκληροί δίσκοι, καλώδια, κάρτες κλπ). 
20. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 3.720,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6142.004: Υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού 

τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. 
21. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 1.785,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6142.014: Υπηρεσία υποστήριξης συστήματος 

παρακολούθησης Οικονομικών Δεικτών. 
22. Έγκριση και ψήφιση ποσού 500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7321.001: Κατασκευη κλειστού γυμναστηρίου 

Π.Φαλήρου& ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο 2013συν (ΛΟΓΙΣΤ.ΣΥΝΕΧ). 
23. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 5.456,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-7135.009: Προμήθεια καθιστικών πάγκων. 
24. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 2.242,01€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 35-7135.004: Προμήθεια 

εργαλείων κηπουρών 2017συν. 
25. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6265.008: Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων 

Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2018.  
26. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού ποσού 35.414,21€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 

αφορούν συνεχιζόμενες πιστώσεις προηγούμενων ετών του Τμήματος Η-Μ της Τ.Υ.  
27. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 3.360,57€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6413.001: Μεταφορές 

προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2017συν. 
28. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 1.113,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00-6117.006: Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 2018. 
29. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 2.427,30€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00-6117.007: Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2018. 
30. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 22.320,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6063.003: Λοιπές παροχές σε είδος (εξετάσεις 

προληπτικής ιατρικής στα πλαίσια της ΥΑ 53361/2006). 
31. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας κάδων απορ/των κάθε τύπου 2018, β) την έγκριση και ψήφιση της 

πίστωσης ποσού 868,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
32. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας αντ/κων και παρ. υπηρεσιών συντήρησης συστ. Κοινόχρηστων 

ποδηλάτων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 8.680,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

33. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της εργασίας: Μεταφορές εν γένει, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 
310,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                             ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
-Γεν. Γραμματέα 
-Πρόεδρο Δ.Σ. 
-Αντιδημάρχους 
-Δ/νσεις Υπ/σιών 
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, να ενημερώσετε το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ειδοποιηθούν τα αναπληρωματικά μέλη. 


