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ΦΑΛΗΡΟΥ   

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Βαθμός Ασφαλείας 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής     Παλ. Φάληρο,  02.02.2018 
        Αριθμ. Πρωτ.:  2461 
 
Διεύθυνση : Τερψιχόρης 51      ΠΡΟΣ:   
Τ.Κ : 17562       ΤΑΚΤΙΚA  ΜΕΛΗ 
Πληροφορίες : Μ.ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ, Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ   1. BAΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ) 
Λ.ΙΩΑΝΝΟΥ, Μ. ΣΤΑΜΠΑ      2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ ΙΩΑΝΝΗ 
Τηλέφωνο : 213.2020.289, 291, 240     3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  
FAX : 210.2020.291       4. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ 
e-mail : maria.bourkoula@palaiofaliro.gr    5. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 
        6. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
        7. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 
        8. ΠΙΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ 
 
        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΤΕΝΤΟΜΑ ΚΩΝ/ΝΟ 
2. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
3. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
4. ΤΡΙΑΝΤΟ ΙΩΑΝΝΗ 
5. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ 

 
 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(άρθ. 75 του Ν. 3852/2010) 

 
 

Καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Τερψιχόρης 51), την 6η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα: 

 
 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράστασης πολιτικής αγωγής επί αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης για ηθική βλάβη που υπέστη ο 
Δήμος Π. Φαλήρου από τη φθορά του γλυπτού PHYLAX.   

 
2. Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τέταρτο τρίμηνο έτους 2017, προς υποβολή στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
3. Λήψη απόφασης για την παροχή πάγιας προκαταβολής σε βάρος κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και 

τον ορισμό του υπαλλήλου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα. 
 
4. Ανάληψη χρημάτων, ποσού 81,84€, με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για 

κάλυψη δαπάνης τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενο στύλο για δημοτικό φωτισμό (ΦΟΠ 1/2018). 
 
5. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 48.873,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που χειρίζεται το Τμήμα 

Προμηθειών της Δ/νσης  Ο.Υ. 
 
6. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 12.198,36€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες  

εργασίες προηγούμενων ετών του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης  Ο.Υ. 
 
7. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, εκκένωσης & απόφραξης βόθρων 

αποχετευτικών αγωγών, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 
8. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 112.459,28€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες  

εργασίες και προμήθειες προηγούμενων ετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου. 
 
9. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 1.575.972,43€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενα  

έργα και προμήθειες προηγούμενων ετών της Δ/νσης Τ.Υ. 



10. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 1.419.666,23€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες 
εργασίες και προμήθειες προηγούμενων ετών του Τμήματος Η-Μ της Τ.Υ. 

 
11. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 13.640,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-6633.001: Προμήθεια χημικού υλικού 

(απολυμαντικά, χημικά κλπ). 
 
12. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 9.999,36€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-6673.001: Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων. 
 
13. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 3.384,08€ 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. 
 
14. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.798,78€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-6634.002: Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

(σακούλες). 
 
15. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 270.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής 

διαδικασίας 2018. 
 
16. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 232.124,12€ συμπ/νου ΦΠΑ για την προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων 

μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 
2018.  

 
17. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017, για την 

κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», πρ/σμού μελ. 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 
18. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση 

Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2017», προϋπολογισμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης. 
 
19. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΚΗΠΟΥΡΩΝ & 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2017, πρ/σμού μελ. 37.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
20. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017, πρ/σμού 

μελ. 72.168,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
 

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. 


