
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    23.02.2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  20.02.2018, ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ 
 & ΩΡΑ 13.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  3558 / 16.02.2018 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 20.02.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. 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. 

2. Σύνταξη της 1ης τροποποίησης του τεχνικού 
προγράμματος έτους 2018. 

3. Σύνταξη του σχεδίου της 1ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 

4. Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 3.100.548,54€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 
αφορούν προνοιακά επιδόματα. 

5. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.693,55€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 35-6262.010: Συντήρηση 
νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των Διοικ/κών ορίων του 
Δήμου. 

6. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 20.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 35-6142.012: Περισυλλογή & 
διαχείριση αδέσποτων ζώων 2018. 

7. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 17.999,84€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-7131.001: Προμήθεια λοιπού 
κεφαλαιακού εξοπλισμού. 

8. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο, γρασάρισμα) 
2018, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης 
συνολικού ποσού 3.720€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

9. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων παιδικών χαρών 
2017, πρ. μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

10. Έγκριση όρων 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. μελ. 
232.124,12€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
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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. 
Σύνταξη της 1ης τροποποίησης του τεχνικού 
προγράμματος έτους 2018. 
Σύνταξη του σχεδίου της 1ης μερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 
Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 3.100.548,54€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 
αφορούν προνοιακά επιδόματα. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.693,55€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 35-6262.010: Συντήρηση 
νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των Διοικ/κών ορίων του 
Δήμου. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 20.000,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 35-6142.012: Περισυλλογή & 
διαχείριση αδέσποτων ζώων 2018. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 17.999,84€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-7131.001: Προμήθεια λοιπού 
κεφαλαιακού εξοπλισμού. 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
εργασίας: Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο, γρασάρισμα) 
2018, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης 
συνολικού ποσού 3.720€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων παιδικών χαρών 
2017, πρ. μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
Έγκριση όρων 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. μελ. 
232.124,12€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    
                ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


