
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   12 /11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
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Τακτική Συνεδρίαση.  08 Νοεμβρίου  2018  

Ήμερα Πέμπτη & ώρα 13.00  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 20241/02.11.2018 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 
για την παροχή της υπηρεσίας 
απόφραξης και εκκένωσης βόθρου 
στο Πάρκου Φλοίσβου. 

      334 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για 
την παροχή της υπηρεσίας απόφραξης 
και εκκένωσης βόθρου στο Πάρκου 
Φλοίσβου. 
 

2.  

Κατακύρωση 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. 
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Κατακύρωση 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. 

3.  

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του  
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»  
προϋπ/σμού  μελέτης  74.400,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ 
 

336 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του  
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»  προϋπ/σμού  
μελέτης  74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 
 

4.  

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια αναλωσίμων υλικών 
μηχανογράφησης (μελάνια), προϋπ.  
μελέτης  24.799,47 συμπ/νου ΦΠΑ. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια αναλωσίμων υλικών 
μηχανογράφησης (μελάνια), προϋπ.  
μελέτης  24.799,47 συμπ/νου ΦΠΑ. 
 

5.  

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου του έργου: 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης  
500.000,00€ συμπ/νου αναθεώρησης 
& ΦΠΑ. 

αναβολή 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη εργολάβου του 
έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης  
500.000,00€ συμπ/νου αναθεώρησης & 
ΦΠΑ. 
 



Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

6.  

Ματαίωση του διαγωνισμού για την 
προμήθεια: δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων (προμήθεια ειδών 
καθαριότητας) για τις ανάγκες του 
Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ. 
(σχετ. η με αρ. 320/2018 ΑΟΕ) και 
επαναπροκήρυξη με τροποποίηση 
των όρων. 
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Ματαίωση του διαγωνισμού για την 
προμήθεια: δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων (προμήθεια ειδών 
καθαριότητας) για τις ανάγκες του 
Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ. (σχετ. 
η με αρ. 320/2018 ΑΟΕ) και 
επαναπροκήρυξη με τροποποίηση των 
όρων. 

7.  

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 150,00 € που εκδόθηκε στο 
όνομα του υπαλλήλου Λεοντίτση 
Παναγιώτη, για την έκδοση 
παραβόλου κάρτας ψηφιακού 
ταχογράφου. 
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Απόδοση εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 150,00 € που εκδόθηκε στο 
όνομα του υπαλλήλου Λεοντίτση 
Παναγιώτη, για την έκδοση 
παραβόλου κάρτας ψηφιακού 
ταχογράφου. 

 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


