
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   24 /09/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  

 
Τακτική Συνεδρίαση 21 Σεπτεμβρίου 2018  

Ήμερα Παρασκευή  & ώρα 12.30  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 16804/17.09.2018 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

 

Επικύρωση πρακτικών Οικονομικής Επιτροπής 

μηνών Ιανουαρίου – Μαΐου 2018. - 

 

Επικύρωση πρακτικών Οικονομικής Επιτροπής 

μηνών Ιανουαρίου – Μαΐου 2018. 

2.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση της ορθής 

επανάληψης της τροποποίησης του Ο.Π.Δ. για 

το έτος 2018, προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο (σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. 44485/6-

8-2018 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ).   
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Λήψη απόφασης για την έγκριση της ορθής 

επανάληψης της τροποποίησης του Ο.Π.Δ. για 

το έτος 2018, προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο (σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. 

44485/6-8-2018 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ).   

 

3.  

Σύνταξη της 2ης τροποποίησης του τεχνικού 

προγράμματος έτους 2018. 

 

297 

Σύνταξη της 2ης τροποποίησης του τεχνικού 

προγράμματος έτους 2018. 

4.  

Σύνταξη του σχεδίου της 5ης μερικής 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2018. 
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Σύνταξη του σχεδίου της 5ης μερικής 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2018. 

5.  

 Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης για το έτος 2019 του Δήμου Π. 

Φαλήρου, το οποίο κατ’ ελάχιστον 

περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα. 
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 Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης για το έτος 2019 του Δήμου Π. 

Φαλήρου, το οποίο κατ’ ελάχιστον 

περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα. 

 
 

6.  

 Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους  2019 του Δήμου Π. 
Φαλήρου. 
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 Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους  2019 του Δήμου Π. 
Φαλήρου. 

 

7.  

α) Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για 

την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: 

«Συντήρηση οδικού δικτύου 2018» 

προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ συμπ/νου 
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α) Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για 

την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: 

«Συντήρηση οδικού δικτύου 2018» 

προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ 



Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και β) ορισμός επιτροπής 

διαγωνισμού. 

 

συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή 

διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και β) ορισμός 

επιτροπής διαγωνισμού. 

 

8.  

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 

(πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια 

αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης 

(μελάνια), προϋπ.  μελέτης  24.799,47 συμπ/νου 

ΦΠΑ. 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την 

προμήθεια αναλωσίμων υλικών 

μηχανογράφησης (μελάνια), προϋπ.  μελέτης  

24.799,47 συμπ/νου ΦΠΑ. 

 

9.  

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού  
διαγωνισμού για την εργασία: Μεταφορές 
προσώπων (εκδρομές μελών    ΚΑΠΗ) 2018, 
προϋπ. μελέτης  49.600€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού  διαγωνισμού για την εργασία: 
Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών    
ΚΑΠΗ) 2018, προϋπ. μελέτης  49.600€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

 

10.  

Επικύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για: 
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα 
οχημάτων – μηχανημάτων, Ασφάλιστρα 
Δημαρχείου και Ασφάλιστρα λοιπών 
Δημοτικών κτιρίων 2018-2021, προϋπολογισμού 
μελέτης 186.000,00€ εξαιρουμένου ΦΠΑ. 
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Επικύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για: 
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα 
οχημάτων – μηχανημάτων, Ασφάλιστρα 
Δημαρχείου και Ασφάλιστρα λοιπών 
Δημοτικών κτιρίων 2018-2021, 
προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€ 
εξαιρουμένου ΦΠΑ. 
 

 

11.  

Επικύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για 

έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. 

ΦΑΛΗΡΟΥ» (2018-2020), προϋπολογισμού 

μελέτης 346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ.  
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Επικύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για 

έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. 

ΦΑΛΗΡΟΥ» (2018-2020), προϋπολογισμού 

μελέτης 346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ.  

 

12.  

Αποδοχή  της δωρεάς ενός πιάνου μάρκας 

KOCH & RORSELT γερμανικής κατασκευής  

από τον κ. Νικόλαο Κολούμπα. 
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Αποδοχή  της δωρεάς ενός πιάνου μάρκας 

KOCH & RORSELT γερμανικής κατασκευής  

από τον κ. Νικόλαο Κολούμπα. 

 

13.  

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, 

ποσού  10.000€, στο όνομα της υπαλλήλου 

ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την 

ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης 

του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την 

επικόλληση γραμματοσήμων. 
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Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, 

ποσού  10.000€, στο όνομα της υπαλλήλου 

ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την 

ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης 

του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την 

επικόλληση γραμματοσήμων. 

 



 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 


