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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού για το έργο:  
«Συντήρηση οδικού δικτύου 2018» 
προϋπολογισμού μελέτης 
150.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
αναθεώρησης με ανοικτή 
διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού για το έργο:  «Συντήρηση 
οδικού δικτύου 2018» προϋπολογισμού 
μελέτης 150.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.  

Έγκριση τεχνικής περιγραφής για 
συμπληρωματική ανάληψη 
υποχρέωσης ποσού 40.322,58€ 
πλέον ΦΠΑ, για τη διαδικασία 
προμήθειας Επισκευή εκτάκτων 
βλαβών οχημάτων παραγωγικής 
διαδικασίας 2018, σε βάρος των ΚΑ 
20-6671.018.  
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Έγκριση τεχνικής περιγραφής για 
συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης 
ποσού 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ, για τη 
διαδικασία προμήθειας Επισκευή 
εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής 
διαδικασίας 2018, σε βάρος των ΚΑ 20-
6671.018.  

3. 

Έγκριση των όρων συνοπτικού 
διαγωνισμού στον ΚΑ: 15-7131.007, 
για την Προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού νέου κλειστού σταδίου 
Π. Φαλήρου 2018. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ………………………………….. 

4. 

Λήψη απόφασης για την παροχή 
σύμφωνης γνώμης του Δήμου, προς 
τη διαχείριση της πολυκατοικίας 
επί της οδού Πραξιτέλους 5,  για 
την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών 
Ανδρέα Συλλάνταβο, της 
συζήτησης της εφέσεως κατά της με 
αρ. 1640/2018 Απόφασης του 
Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
την οποία άσκησαν οι Θηρεσία και 
Νικόλαος Μυλωνάς, συνιδιοκτήτες 
της πολυκατοικίας, με την οποία 
υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν 
στη διαχείριση το ποσό των 
οφειλόμενων κοινοχρήστων ποσού 
1.244.03€ νομιμοτόκως.  
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Λήψη απόφασης για την παροχή 
σύμφωνης γνώμης του Δήμου, προς τη 
διαχείριση της πολυκατοικίας επί της οδού 
Πραξιτέλους 5,  για την ανάθεση στο 
δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Συλλάνταβο, 
της συζήτησης της εφέσεως κατά της με αρ. 
1640/2018 Απόφασης του Μον/λούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, την οποία 
άσκησαν οι Θηρεσία και Νικόλαος 
Μυλωνάς, συνιδιοκτήτες της 
πολυκατοικίας, με την οποία 
υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στη 
διαχείριση το ποσό των οφειλόμενων 
κοινοχρήστων ποσού 1.244.03€ 
νομιμοτόκως.  

 
     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 


