ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Παλ. Φάληρο 11.06.2018

ΟΙ ΚΟΝΟΜ Ι ΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 08.06.2018, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
& ΩΡΑ 10.30
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 11127 / 04.06.2018
ΠΙ ΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 08.06.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της
εφέσεως κατά της με αριθμ. Α442/2018 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (υπόθεση «Δ.Ε.Η. Α.Ε.»
πλέον «Δ.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.» ).

2.

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειαςαξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
οικοδομικού αντικειμένου οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν4412/2016, των διατάξεων του αρ. 209 του
Ν3463/06 καθώς και της Οδηγίας ΕΕ 24/2014 και κάθε
νεότερη σχετική νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ κατά το
χρόνο ισχύος της Επιτροπής.

3.

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.900€, με
ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την προμήθεια ενός
οχήματος επιβατικού από τη Διεύθυνση Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4.

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 150,00€ που είχε
εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ,
για «Tέλη και Παράβολα Υπουργείων – ΔΕΚΟ».

5.

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 21.080,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε
βάρος
του
ΚΑ
10-6142.001:
ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

6.

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.966,20€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε βάρος του ΚΑ 30-6613.001: Προμήθεια φωτοτυπιών
σχεδίων.

7.

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.799,47€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε βάρος του ΚΑ 10-6613.002: Προμήθεια αναλωσίμων
υλικών μηχ/σης (μελάνια).

8.

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 23.436,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
για: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών
μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών &
αναλωσίμων) 2018 και για Πνευματικά κέντρα, ΚΑΠΗ κ.λ.π.
2018.

9.

Έγκριση και ψήφιση ποσού 12.600,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε
βάρος του ΚΑ 30-6112.001: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA συν.

10. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της
παροχής υπηρεσιών: Πιστοποιήσεις οχημάτων 2018, β) την
έγκριση και ψήφιση της πίστωσης 1.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
11. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της
παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση και αποκατάσταση
λειτουργικότητας βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, β) την
έγκριση και ψήφιση της πίστωσης 7.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
12. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία:
Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018,
πρ/σμού μελ. 49.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
13. Κατακύρωση 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, πρ. μελ. 232.124,12€ συμπ/νου ΦΠΑ.
14. έκτ. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’
αριθμ. 928/2014 απόφασης του Διοικητικού Ειρηνοδικείου
Αθηνών (υπόθεση Β. ΓΡΑΜΜΕΛΗ κλπ).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της
εφέσεως κατά της με αριθμ. Α442/2018 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (υπόθεση «Δ.Ε.Η. Α.Ε.»
πλέον «Δ.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.» ).
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειαςαξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
οικοδομικού αντικειμένου οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν4412/2016, των διατάξεων του αρ. 209 του
Ν3463/06 καθώς και της Οδηγίας ΕΕ 24/2014 και κάθε
νεότερη σχετική νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ κατά το
χρόνο ισχύος της Επιτροπής.
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.900€, με
ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την προμήθεια ενός
οχήματος επιβατικού από τη Διεύθυνση Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 150,00€ που είχε
εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ,
για «Tέλη και Παράβολα Υπουργείων – ΔΕΚΟ».
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 21.080,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε
βάρος
του
ΚΑ
10-6142.001:
ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.966,20€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε βάρος του ΚΑ 30-6613.001: Προμήθεια φωτοτυπιών
σχεδίων.
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.799,47€ συμπ/νου ΦΠΑ,
σε βάρος του ΚΑ 10-6613.002: Προμήθεια αναλωσίμων
υλικών μηχ/σης (μελάνια).
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 23.436,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
για: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών
μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών &
αναλωσίμων) 2018 και για Πνευματικά κέντρα, ΚΑΠΗ κ.λ.π.
2018.
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Έγκριση και ψήφιση ποσού 12.600,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε
βάρος του ΚΑ 30-6112.001: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA συν.
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Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της
παροχής υπηρεσιών: Πιστοποιήσεις οχημάτων 2018, β) την
έγκριση και ψήφιση της πίστωσης 1.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
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Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της
παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση και αποκατάσταση
λειτουργικότητας βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, β) την
έγκριση και ψήφιση της πίστωσης 7.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία:
Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018,
πρ/σμού μελ. 49.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Κατακύρωση 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, πρ. μελ. 232.124,12€ συμπ/νου ΦΠΑ.
έκτ. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’
αριθμ. 928/2014 απόφασης του Διοικητικού Ειρηνοδικείου
Αθηνών (υπόθεση Β. ΓΡΑΜΜΕΛΗ κλπ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

