
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    16.04.2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  12.04.2018, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 
 & ΩΡΑ 13.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  7212 / 05.04.2018 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 12.04.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. Ανάληψη χρημάτων, ποσού 150€, με ένταλμα προπληρωμής 
στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ για 
«Τέλη και παράβολα Υπουργείων – ΔΕΚΟ».  

 
2. Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού ποσού 

300€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 
αφορούν συνεχιζόμενες πιστώσεις προηγούμενων ετών του 
Τμήματος Η-Μ της Τ.Υ.  

 
3. Έγκριση πίστωσης ποσού 2.270,21€ για την πληρωμή 

προστίμου λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και 
ειδικών ραδιοδικτύων έτους 2014.  

 
4. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 21.080,00€ συμπ. ΦΠΑ, σε 

βάρος του ΚΑ 10-6266.001: Συντήρηση εφαρμογών - 
προγραμμάτων Η/Υ.  

 
5. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 5.456,00€ συμπ. ΦΠΑ, σε 

βάρος του ΚΑ 30-7336.013: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Καθιστικών 
πάγκων.  

 
6. Λήψη απόφασης για: α) τη συμμετοχή τριών (3) υπαλλήλων 

του Δήμου Π.Φαλήρου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: 
«Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» (18/04/2018) και β) την έγκριση της 
πίστωσης συνολικού ποσού 400,00€.  

 
7. Κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια 

ανταλλακτικών για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων 2017, 
πρ/σμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.  

 
8. Κατακύρωση ή μη 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.  

 
9. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

ειδών καθαριότητας (σακούλες), πρ/σμού μελ. 24.798,78€ 
συμπ/νου ΦΠΑ.  

 
10. Κατακύρωση ή μη του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή 
Σχολικών Κτιρίων 2017», πρ/σμού 250.000,00€ συμπ/νου 
Φ.Π.Α & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  

 
11. Κατακύρωση 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.  
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Ανάληψη χρημάτων, ποσού 150€, με ένταλμα προπληρωμής 
στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ για 
«Τέλη και παράβολα Υπουργείων – ΔΕΚΟ».  
 
Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού ποσού 
300€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 
αφορούν συνεχιζόμενες πιστώσεις προηγούμενων ετών του 
Τμήματος Η-Μ της Τ.Υ.  
 
Έγκριση πίστωσης ποσού 2.270,21€ για την πληρωμή 
προστίμου λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και 
ειδικών ραδιοδικτύων έτους 2014.  
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 21.080,00€ συμπ. ΦΠΑ, σε 
βάρος του ΚΑ 10-6266.001: Συντήρηση εφαρμογών - 
προγραμμάτων Η/Υ.  
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
Λήψη απόφασης για: α) τη συμμετοχή τριών (3) υπαλλήλων 
του Δήμου Π.Φαλήρου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: 
«Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» (18/04/2018) και β) την έγκριση της 
πίστωσης συνολικού ποσού 400,00€.  
 
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια 
ανταλλακτικών για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων 2017, 
πρ/σμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.  
 
Κατακύρωση 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.  
 
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας (σακούλες), πρ/σμού μελ. 24.798,78€ 
συμπ/νου ΦΠΑ.  
 
Κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή 
Σχολικών Κτιρίων 2017», πρ/σμού 250.000,00€ συμπ/νου 
Φ.Π.Α & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Κατακύρωση 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.  
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

                
               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


