ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Παλ. Φάληρο 25.05.2018

ΟΙ ΚΟΝΟΜ Ι ΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 22.05.2018, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
& ΩΡΑ 13.00
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 10123 / 18.05.2018
ΠΙ ΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 22.05.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Λήψη απόφασης για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της
ανακοπής κατά του με αριθμ. 472/2017 πρώτου εκτελεστού
απόγραφου της με αριθμ. 9118/2006 απόφασης του Εφετείου
Αθηνών (υπόθεση Ζουζανέα).

2.

Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες είτε η δαπάνη έχει
απομειωθεί λόγω συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα
εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018.

3.

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Λήψη απόφασης για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της
ανακοπής κατά του με αριθμ. 472/2017 πρώτου εκτελεστού
απόγραφου της με αριθμ. 9118/2006 απόφασης του Εφετείου
Αθηνών (υπόθεση Ζουζανέα).
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Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες είτε η δαπάνη έχει
απομειωθεί λόγω συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα
εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018.

Σύνταξη σχεδίου της 3ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
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Σύνταξη σχεδίου της 3ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

4.

Σύνταξη σχεδίου της 1ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Φ.
Ζουκίου.
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Σύνταξη σχεδίου της 1ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Φ.
Ζουκίου.

5.

Σύνταξη σχεδίου της 1ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Π.
Αθανασιάδη.

6.

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της παροχής
συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης Νομοθεσίας από την
ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «Δήμος Νετ» μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής, β) την έγκριση και ψήφιση της
πίστωσης ποσού 1.475,60€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

7.

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της παροχής
συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης Πολεοδομικής και
Κατασκευαστικής Νομοθεσίας από την ηλεκτρονική βάση
πληροφοριών «Δομική Ενημέρωση Ανώνυμη εκδοτική &
Εμπορική Εταιρεία» μέσω διαδικτύου, β) την έγκριση και
ψήφιση της πίστωσης ποσού 272,80€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ)
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

8.

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε βάρος του ΚΑ 30-7324.012: Ανακατασκευή φθαρμένων και
επικίνδυνων πεζοδρομίων.

9.

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε βάρος του ΚΑ 15-7131.008: Προμήθεια τηλεφωνικού
κέντρου Πρόνοιας και λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού.

10. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 49.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε βάρος του ΚΑ 15-6413.002: Μεταφορές προσώπων
(εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018.
11. Ανάκληση της υπ’ αρ. 175/2018 AOE που αφορά έγκριση και
ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 22.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,
για την προμήθεια γάλακτος 2018 - 2020.
12. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 21.300,50€
συμπ/νου ΦΠΑ, για την προμήθεια γάλακτος 2018 - 2020.
13. έκτ. Λήψη απόφασης για ορισμό ημερομηνίας και ώρας
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών
προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών
σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων,
φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά
κτίρια 2018» βάσει των όρων του αρ. 3.1.2 της 49/2018
διακήρυξης.
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Σύνταξη σχεδίου της 1ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Π.
Αθανασιάδη.
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Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της παροχής
συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης Νομοθεσίας από την
ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «Δήμος Νετ» μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής, β) την έγκριση και ψήφιση της
πίστωσης ποσού 1.475,60€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
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Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της παροχής
συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης Πολεοδομικής και
Κατασκευαστικής Νομοθεσίας από την ηλεκτρονική βάση
πληροφοριών «Δομική Ενημέρωση Ανώνυμη εκδοτική &
Εμπορική Εταιρεία» μέσω διαδικτύου, β) την έγκριση και
ψήφιση της πίστωσης ποσού 272,80€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ)
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 500.000,00€ συμπ/νου
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-7324.012: Ανακατασκευή
φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων.
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε βάρος του ΚΑ 15-7131.008: Προμήθεια τηλεφωνικού
κέντρου Πρόνοιας και λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού.
Έγκριση της υπ’ αρ. 47/2018 μελέτης για την παροχή
υπηρεσιών: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ)
2018.
Ανάκληση της υπ’ αρ. 175/2018 AOE που αφορά έγκριση και
ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 22.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,
για την προμήθεια γάλακτος 2018 - 2020.
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 21.300,50€
συμπ/νου ΦΠΑ, για την προμήθεια γάλακτος 2018 - 2020.
έκτ. Λήψη απόφασης για ορισμό ημερομηνίας και ώρας
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών
προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών
σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων,
φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά
κτίρια 2018» βάσει των όρων του αρ. 3.1.2 της 49/2018
διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

