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Πληροφορίες :Λαμπράκη Ε. 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ) 
Λ.Ιωάννου, Μ. Στάμπα 2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ ΙΩΑΝΝΗ 
Τηλέφωνο : 213.2020.289, 291, 240 3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
Fax : 213.2020.291 4. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ 
e-mail : eleni.labraki@palaiofaliro.gr 5. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 
 6. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
 7. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 
 8. ΠΙΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 1. ΤΕΝΤΟΜΑ ΚΩΝ/ΝΟ 
 2. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  

3. ΤΡΙΑΝΤΟ ΙΩΑΝΝΗ 
4. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 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 26η Ιουλίου 2018, ηµέρα Πέμπτη και ώρα 

13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: 

 

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ενεργειών του Δημάρχου βάσει του άρθ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
(εντολή για κατάθεση προσφυγής κατά απόφασης ΜΤΠΥ, που αφορά στη μη κράτηση 1% υπέρ 
ΜΤΠΥ επί των πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων).  

 
2. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αρ. Α4378/2018 

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά στην αγωγή της Αναστασίας Σεϊντή 
(για αποκατάσταση ζημίας οχήματος και ηθικής βλάβης).  

 
3. Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο 

έτους 2018, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
4. 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. 

 
5. Σύνταξη σχεδίου της 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 
 
6. Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018, προς ψήφιση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. 



 
7. Σύνταξη σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του 

κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη. 
 
8. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 195.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος Κ.Α. που χειρίζεται το 

τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστικού Δ/νσης Ο.Υ. 
 
9. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών: Αμοιβές τεχνικών (πολ. 

μηχανικών, μηχανολόγων κλπ.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη 
συμβολαίων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 2.480,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του 
ΚΑ: 00-6113.001 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
10. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 14.991,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 30-6699.007: 

Προμήθεια εύκαμπτων πλαστικών κιονίσκων και μπαριέρων. 
 
11. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 9.951,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 35-6142.010: Σίτιση 

αδέσποτων ζώων. 
 
12. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρείας», πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
13. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2018», πρ/σμού μελέτης 
600.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
14. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων 

αυτοκινήτων & μηχ/των 2018-2020. 
 
15. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 982.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ, για: Προμήθεια καυσίμων 

αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020(ΔΠΣ), Προμήθεια λιπαντικών 2018-
2020(ΔΠΦ) και Προμήθεια πετρελαίου 2018-2020(ΔΠΣ). 

 
16. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 186.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για: Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα οχημάτων - μηχανημάτων, Ασφάλιστρα Δημαρχείου και  
Ασφάλιστρα λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2018-2021. 

 
17. Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 2.743,50€ που θα πληρωθεί για τέλη χρήσης μηχανημάτων 

έργου έτους 2018. 
 
18. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 255,00€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για έκδοση πιστοποιητικού εκτελωνισμού οχήματος από ΔΔΔΥ. 
 
 

   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. 


