
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    18.05.2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  15.05.2018, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
 & ΩΡΑ 13.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  9559 / 11.05.2018 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 15.05.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 1.399,20€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6063.006: Δαπάνες 
εμβολιασμού προσωπικού. 

2. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας σημαιών, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 4.891,80€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανανέωσης της 
ετήσιας συνδρομής του δήμου μας στο περιοδικό «Ο 
Δήμαρχος της Αττικής» που εκδίδει η Ένωση 
Δημάρχων Αττικής, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 1.597,50€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού 
ποσού 14.850,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ 
εξόδων πρ/σμού ο.ε. που χειρίζεται το Τμήμα 
Προϋπολογισμού – Λογιστικού της Δ/νσης  Ο.Υ. 

5. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού 
ποσού 12.652,61€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ 
εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες 
πιστώσεις προηγούμενων ετών του Τμήματος Η-Μ της 
Τ.Υ. 

6. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7135.003: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ α) ΤΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ &  β) ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ. 

7. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
λαμπτήρων &  φωτιστικών σωμάτων μικρών 
σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων, 
φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για 
σχολικά κτίρια 2018,πρ/σμού μελ. 232.124,12€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

8. έκτ. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 
22.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την προμήθεια 
γάλακτος 2018 - 2020. 

9. έκτ. Ανάληψη χρημάτων, ποσού 40,00€, με ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για Τέλη και παράβολα Υπουργείων-
ΔΕΚΟ (έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 
Κλειστού Γυμναστηρίου). 
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Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 1.399,20€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6063.006: Δαπάνες 
εμβολιασμού προσωπικού. 

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας σημαιών, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 4.891,80€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανανέωσης της 
ετήσιας συνδρομής του δήμου μας στο περιοδικό «Ο 
Δήμαρχος της Αττικής» που εκδίδει η Ένωση 
Δημάρχων Αττικής, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 1.597,50€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού 
ποσού 14.850,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ 
εξόδων πρ/σμού ο.ε. που χειρίζεται το Τμήμα 
Προϋπολογισμού – Λογιστικού της Δ/νσης  Ο.Υ. 

Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού 
ποσού 12.652,61€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ 
εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες 
πιστώσεις προηγούμενων ετών του Τμήματος Η-Μ της 
Τ.Υ. 

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7135.003: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ α) ΤΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ &  β) ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ. 
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έκτ. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 
22.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την προμήθεια 
γάλακτος 2018 - 2020. 

έκτ. Ανάληψη χρημάτων, ποσού 40,00€, με ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για Τέλη και παράβολα Υπουργείων-
ΔΕΚΟ (έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 
Κλειστού Γυμναστηρίου). 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

             
               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


