ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Παλ. Φάληρο 03.08.2018
ΟΙ Κ ΟΝ Ο Μ ΙΚ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 31.07.2018, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
& ΩΡΑ 13.00
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 14512 / 27.07.2018
ΠΙ ΝΑ Κ ΑΣ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 31.07.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 20182020, προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ πλέον
ΦΠΑ.

2.

Έγκριση όρων ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για : Προμήθεια καυσίμων αυτ/των &
μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 20182020(ΔΠΣ), Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020(ΔΠΦ)
και
Προμήθεια
πετρελαίου
2018-2020(ΔΠΣ),
προϋπολογισμού μελέτης 982.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ.

3.

Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για:
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα
οχημάτων - μηχανημάτων, Ασφάλιστρα Δημαρχείου και
Ασφάλιστρα λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2018-2021,
προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

4.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου
του έργου: «Εξωραϊσμός
όψεων σχολικών
συγκροτημάτων», πρ/σμού μελέτης 180.000,00€
συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

5.

6.

έκτ. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Παλαιού Φαλήρου επί προδικαστικής προσφυγής κατά
της υπ’ αριθμ. 250/2018 απόφασης ΟΕ του Δήμου, από
την εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» για την «Προμήθεια
εξόδων λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών
διαβίωσης, διατροφής σε απόρους δημότες 2018-2019,
προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες,
αναψυκτ., κλπ) 2018, προμήθεια γάλακτος 2018-2020».
έκτ. Ανάκληση των υπ’ αρ. 260, 261, 262, 263, 266,
267 Α.Ο.Ε, βάσει του άρθ. 203 του Ν. 4555/2018.

7 έκτ. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 81,84€,
που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για κάλυψη δαπάνης
τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενο
στύλο για δημοτικό φωτισμό επί της οδού Ναϊάδων 62.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 20182020, προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ πλέον
ΦΠΑ. ΑΚΥΡΟ λόγω του με αρ. 39788/31.07.2018
εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.
Έγκριση όρων ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για : Προμήθεια καυσίμων αυτ/των &
μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 20182020(ΔΠΣ), Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020(ΔΠΦ)
και
Προμήθεια
πετρελαίου
2018-2020(ΔΠΣ),
προϋπολογισμού μελέτης 982.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΑΚΥΡΟ λόγω του με αρ. 39788/31.07.2018 εγγράφου
του ΥΠ.ΕΣ.
Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για:
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα
οχημάτων - μηχανημάτων, Ασφάλιστρα Δημαρχείου και
Ασφάλιστρα λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2018-2021,
προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΑΚΥΡΟ λόγω του με αρ. 39788/31.07.2018 εγγράφου
του ΥΠ.ΕΣ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου
του έργου: «Εξωραϊσμός
όψεων σχολικών
συγκροτημάτων», πρ/σμού μελέτης 180.000,00€
συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
έκτ. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Παλαιού Φαλήρου επί προδικαστικής προσφυγής κατά
της υπ’ αριθμ. 250/2018 απόφασης ΟΕ του Δήμου, από
την εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» για την «Προμήθεια
εξόδων λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών
διαβίωσης, διατροφής σε απόρους δημότες 2018-2019,
προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες,
αναψυκτ., κλπ) 2018, προμήθεια γάλακτος 2018-2020».
έκτ. Ανάκληση των υπ’ αρ. 260, 261, 262, 263, 266,
267 Α.Ο.Ε, βάσει του άρθ. 203 του Ν. 4555/2018.
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 81,84€,
που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για κάλυψη δαπάνης
τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος σε
υφιστάμενο στύλο για δημοτικό φωτισμό επί της οδού
Ναϊάδων 62.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

