
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    02.07.2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  27.06.2018, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 & ΩΡΑ 12.30  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  12448 / 22.06.2018 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 27.06.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της 
εφέσεως κατά της με αρ. Α3313/2018 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά στην 
αγωγή της Αναστασίας Χρήστου (για τον τραυματισμό της 
σε κοίλωμα επί της οδού Μίλωνος αρ.9).  

 
2. Έγκριση και ψήφιση ποσού 1.767,00 € συμπ/νου ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑ 15-6142.004: δαπάνες για την εργασία 
μετάπτωσης ηλεκτρονικών αρχείων προνοιακών 
επιδομάτων & εκπαίδευση χρηστών στο πρόγραμμα 
ΟΠΣΝΑ 2015 συν. 

 
3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 
προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
«Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών 
διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2018-2019, 
Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, 
αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-2020».  

 
4. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 8.000€ πλέον ΦΠΑ , 

σε βάρος του ΚΑ: 15-6413.002, «Μεταφορές προσώπων 
(εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018».  

 
5. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 

παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση αυτοκινήτων (πλύσιμο -
γρασάρισμα) 2018, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στον ΚΑ: 20-
6263.006 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
6. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 

παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση ανελκυστήρων 
Δημοτικών κτιρίων 2018», β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στον ΚΑ: 15-
6262.019 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
7. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού μελέτης 23.728,64€ 

πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-7134.005 «Προμήθεια 
εφαρμογών-προγραμμάτων και αναβαθμίσεων 
πληροφορικής», που αφορά στη συμμόρφωση με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  679/2016 
(GDPR).  

 
8. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού μελέτης 24.800,00€ 

σε βάρος του ΚΑ 00-6142.003 «Παροχή υπηρεσιών για τη 
διαδικασία συμμόρφωσης στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (679/2016) και υπηρεσιών 
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).  

 
9. έκτ. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 

346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 24%, για: Έξοδα 
λειτουργίας συσσιτίων 2018 (του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»). 
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Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της 
εφέσεως κατά της με αρ. Α3313/2018 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά στην 
αγωγή της Αναστασίας Χρήστου (για τον τραυματισμό της 
σε κοίλωμα επί της οδού Μίλωνος αρ.9).  
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού 1.767,00 € συμπ/νου ΦΠΑ σε 
βάρος του ΚΑ 15-6142.004: δαπάνες για την εργασία 
μετάπτωσης ηλεκτρονικών αρχείων προνοιακών 
επιδομάτων & εκπαίδευση χρηστών στο πρόγραμμα 
ΟΠΣΝΑ 2015 συν. 
 
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 
προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
«Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών 
διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2018-2019, 
Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, 
αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-2020».  
 
Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της εργασίας: 
Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018, 
σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.  
 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση αυτοκινήτων (πλύσιμο -
γρασάρισμα) 2018, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στον ΚΑ: 20-
6263.006 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.  
 
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση ανελκυστήρων 
Δημοτικών κτιρίων 2018», β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στον ΚΑ: 15-
6262.019 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.  
 
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού μελέτης 23.728,64€ 
πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-7134.005 «Προμήθεια 
εφαρμογών-προγραμμάτων και αναβαθμίσεων 
πληροφορικής». 
 
 
 
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού μελέτης 24.800,00€ 
σε βάρος του ΚΑ 00-6142.003 «Παροχή υπηρεσιών για τη 
διαδικασία συμμόρφωσης στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (679/2016) και υπηρεσιών 
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).  
 
έκτ. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 
346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 24%, για: Έξοδα 
λειτουργίας συσσιτίων 2018 (του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»). 
 

 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

             
           ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


