
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    22.06.2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  19.06.2018, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
 & ΩΡΑ 13.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  12016 / 15.06.2018 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 19.06.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. Έγκριση πίστωσης ποσού 892,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τη 
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προγράμματος 
ACE ERP ECM. 

2. Έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 
20.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6273: 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές 
τους υπηρεσίες. 

3. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας καθαρισμού υαλοπινάκων, β) την έγκριση και 
ψήφιση της πίστωσης ποσού 3.090,08€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) 
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας απόφραξης και εκκένωσης  βόθρων στο Πάρκο του 
Φλοίσβου, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 
2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

5. Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 8.000,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ  00-6116.001: Αμοιβές 
δικαστικών επιμελητών. 

6. Έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 
2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6463: Έξοδα 
λοιπών δημοσιεύσεων. 

7. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 30-6262.009: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ 
ΜΕΤΩΠΟΥ. 

8. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 977,29€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε 
βάρος του ΚΑ 15-7134.002: Προμήθεια ηλεκτρονικών 
συστημάτων (ενισχυτές cd players κι ανταλ/κών για ηλεκτρ/κο 
εξοπλισμό κ.λ.π) 2018. 

9. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (Παρελκόμενος 
εξοπλισμός κλωβού ελέγχου εισόδου, στέγαστρο), β) την 
έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 372,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

10. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού ποσού 
96.536,06€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού 
ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες πιστώσεις του Τμήματος Η-
Μ της Τ.Υ. 

11. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου, 
πρ/σμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

12. έκτ. Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη εργολάβου του έργου: Ανακατασκευή 
φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων, πρ/σμού μελ. 
500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ. 
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Έγκριση πίστωσης ποσού 892,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τη 
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προγράμματος 
ACE ERP ECM. 
Έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 
20.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6273: 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές 
τους υπηρεσίες. 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας καθαρισμού υαλοπινάκων, β) την έγκριση και 
ψήφιση της πίστωσης ποσού 3.090,08€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) 
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας απόφραξης και εκκένωσης  βόθρων στο Πάρκο του 
Φλοίσβου, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 
2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 8.000,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ  00-6116.001: Αμοιβές 
δικαστικών επιμελητών. 
Έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 
2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6463: Έξοδα 
λοιπών δημοσιεύσεων. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 30-6262.009: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ 
ΜΕΤΩΠΟΥ. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 977,29€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε 
βάρος του ΚΑ 15-7134.002: Προμήθεια ηλεκτρονικών 
συστημάτων (ενισχυτές cd players κι ανταλ/κών για ηλεκτρ/κο 
εξοπλισμό κ.λ.π) 2018. 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (Παρελκόμενος 
εξοπλισμός κλωβού ελέγχου εισόδου, στέγαστρο), β) την 
έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 372,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού ποσού 
96.536,06€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού 
ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες πιστώσεις του Τμήματος Η-
Μ της Τ.Υ. 
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου, 
πρ/σμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
έκτ. Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη εργολάβου του έργου: Ανακατασκευή 
φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων, πρ/σμού μελ. 
500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

             
               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


