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Τακτική Συνεδρίαση. 24 Οκτωβρίου 2018
Ήμερα Τετάρτη & ώρα 13.00
Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 19242/19.10.2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α/
Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

2.

3.

4.

5.

Σύνταξη του σχεδίου της 6ης μερικής
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018.
Λήψη απόφασης για την άσκηση
παρέμβασης κατά των Μαργαρίτας
Ψαραύτη κλπ, υπέρ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Ελληνικού Δημοσίου και υπέρ του
κύρους των υπ. αρ. 173968/21.07.2014
και 6430/04.05.2018 αποφάσεων του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας και του από 26.11.2013 ΠΔ,
στην
ανοιγείσα
ενώπιον
του
Συμβουλίου της Επικρατείας δίκη.
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα
αποτελέσματα
εκτέλεσης
του
προϋπολογισμού για το
τρίτο
τρίμηνο έτους 2018, προς υποβολή
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Λήψη
απόφασης
για
μη
αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας
& ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
την εργασία «φιλοξενία μεγάλου
όγκου δεδομένων με βίντεο (video),
φωτογραφίες
(photo)
κα,
που
αφορούν
γεγονότα
στο
Δήμο
Παλαιού Φαλήρου στα πλαίσια
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του
δημότη».

Αρ.
Απόφ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Σύνταξη του σχεδίου της 6ης μερικής
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018.
Λήψη απόφασης για την άσκηση
παρέμβασης κατά των Μαργαρίτας
Ψαραύτη κλπ, υπέρ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Ελληνικού Δημοσίου και υπέρ του
κύρους των υπ. αρ. 173968/21.07.2014
και 6430/04.05.2018 αποφάσεων του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας και του από 26.11.2013 ΠΔ,
στην
ανοιγείσα
ενώπιον
του
Συμβουλίου της Επικρατείας δίκη.
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα
αποτελέσματα
εκτέλεσης
του
προϋπολογισμού για το τρίτο τρίμηνο
έτους 2018, προς υποβολή στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Λήψη
απόφασης
για
μη
αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας
& ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
την εργασία «φιλοξενία μεγάλου όγκου
δεδομένων
με
βίντεο
(video),
φωτογραφίες (photo) κα, που αφορούν
γεγονότα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου
στα
πλαίσια
ενημέρωσης
και
εξυπηρέτησης του δημότη».

Α/
Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

6.

7.

8.

9.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση
όρων
συνοπτικού
διαγωνισμού
για
το
έργο
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ
ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ» προϋπ.
μελέτης 60.000 εξαιρ. ΦΠΑ 24%.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για
την
προμήθεια:
Έξοδα
λειτουργίας συσσιτίων 2018, για την
κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» (2018-2020), πρ/σμού
μελ. 346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής,
ποσού 10.000,00€ που εκδόθηκε στο
όνομα της υπαλλήλου Χατζοπούλου
Ρεγγίνας
για
την
ανανέωση
χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης
του μηχανήματος των ΕΛΤΑ, για την
επικόλληση γραμματοσήμων.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
ποσού 150,00€ στο όνομα του
υπαλλήλου Λεοντίτση Παναγιώτη ,
για την έκδοση παραβόλου κάρτας
ταχογράφου.

Αρ.
Απόφ.

330
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση
όρων
συνοπτικού
διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΕΩΣ
ΛΕΩΦΟΡΟ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ»
προϋπ.
μελέτης
60.000 εξαιρ. ΦΠΑ 24%.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την προμήθεια: Έξοδα λειτουργίας
συσσιτίων 2018, για την κάλυψη των
αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»
(2018-2020), πρ/σμού μελ. 346.718,79€
συμπ/νου ΦΠΑ.
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής,
ποσού 10.000,00€ που εκδόθηκε στο
όνομα της υπαλλήλου Χατζοπούλου
Ρεγγίνας
για
την
ανανέωση
χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης
του μηχανήματος των ΕΛΤΑ, για την
επικόλληση γραμματοσήμων.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
ποσού 150,00€ στο όνομα του
υπαλλήλου Λεοντίτση Παναγιώτη , για
την
έκδοση
παραβόλου
κάρτας
ταχογράφου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

