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Τακτική Συνεδρίαση.  19 Δεκεμβρίου  2018  

Ήμερα Τετάρτη & ώρα 13.30  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 23271/14.12.2018 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη εργολάβου 
εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και 
επισκευή Σχολικών Κτιρίων», 
προϋπολογισμού 247.500,00€ 
συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

      368 

Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 
έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
Κτιρίων», προϋπολογισμού 247.500,00€ 
συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ. 

2.   

Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη εργολάβου 
εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες 
παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους 
του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 
11ου Δημοτικού & 4ου Γυμνάσιου 
Παλαιού Φαλήρου», προϋπολογισμού 
294.450,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α & 
αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
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Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 
έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους 
αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου 
Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου 
Γυμνάσιου Παλαιού Φαλήρου», 
προϋπολογισμού 294.450,00€ συμπ/νου 
Φ.Π.Α & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

    3. 

Έγκριση και απόδοση δαπανών 
παγίας προκαταβολής οικονομικού 
έτους 2018. 370 

Έγκριση και απόδοση δαπανών παγίας 
προκαταβολής οικονομικού έτους 2018. 

4. 

Ανάληψη χρημάτων ποσού 15.000€, 
με ένταλμα προπληρωμής, στο όνομα 
της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση 
χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης 
του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την 
επικόλληση γραμματοσήμων. 
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Ανάληψη χρημάτων ποσού 15.000€, με 
ένταλμα προπληρωμής, στο όνομα της 
υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, 
για την ανανέωση χρηματικού ποσού 
χρησιμοποίησης του μηχανήματος των 
ΕΛΤΑ για την επικόλληση γραμματοσήμων. 

5. 
 

Ανάκληση της υπ.αρ. 342/2018 ΑΟΕ 
και εκ νέου έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για την εκτέλεση της 
εργασίας  «Έκτακτες περιπτώσεις 
καθαρισμού διαμερισμάτων σε 
αντιμετώπιση ανθυγιεινής εργασίας». 
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Ανάκληση της υπ.αρ. 342/2018 ΑΟΕ και εκ 
νέου έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για 
την εκτέλεση της εργασίας  «Έκτακτες 
περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε 
αντιμετώπιση ανθυγιεινής εργασίας». 

6. 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 
έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ 
ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ 



Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2018». ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2018». 

7. 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας –
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων Η/Μ 
αντικειμένου. 

374 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας –
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων Η/Μ αντικειμένου. 

8. 

Έγκριση των όρων στους ΚΑ: 20-
6671.019, 30-6671.014, 35-6671.015, 45-
6671.003  για την διενέργεια της 
διαδικασίας: Ανταλλακτικά και 
επισκευές οχημάτων και 
μηχανημάτων παραγωγικής 
διαδικασίας 2019-2021, με διαδικασία 
ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, ποσού 1.240.000,00€ 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Αναβολή 

 

9. 

Έγκριση  των όρων στον ΚΑ: 15-
7336.002 (προϋπολογισμός ΠΟΑΚΕ), 
για την διενέργεια της διαδικασίας 
προμήθειας: Αλλαγή χλοοτάπητα στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ, με 
διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, ποσού 89.991,76€ 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Έγκριση  των όρων στον ΚΑ: 15-7336.002 
(προϋπολογισμός ΠΟΑΚΕ), για την 
διενέργεια της διαδικασίας προμήθειας: 
Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του ΔΑΚ, με διαδικασία 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
ποσού 89.991,76€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
           

          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 
 


