
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    16.07.2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ε Π Ι  Τ  Ρ Ο Π Η  
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  11.07.2018, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 & ΩΡΑ 13.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  13254 / 05.07.2018 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 11.07.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 15.419,40€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 10-7134.001: 
Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ 
ειδικών χρήσεων (Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών έτους 
2018).  

 
2. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 7.415,20€ 

συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 10-7134.001: 
Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ 
ειδικών χρήσεων [Προμήθεια συστήματος τείχους 
προστασίας (firewall)].  

 
3. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 22.606,60€ 

συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 35-6692.003: 
Προμήθεια Σπόρων Φυτών Δενδρυλλίων.  

 
4. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 24.800,00€ 

συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 15-6117.002: 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ "ΦΛΟΙΣΒΟΣ" ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. 

 
5. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 150.000,00€ 

συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 30-7333.006: 
Συντήρηση οδικού δικτύου 2018.  

 
6. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 12.000,00€ 

συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 15-7135.013: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. 

 
7. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελέτης 

40.741,74€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την προμήθεια: 
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, για τις ανάγκες του 
Δήμου και των δύο (2) Νομικών του Προσώπων.  

 
8. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια), 
προϋπολογισμού μελέτης 24.799,47€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: 

Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων 
πεζοδρομίων, πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ συμπ. 
ΦΠΑ. 

 
10. Ανάληψη χρημάτων, ποσού 255,00€, με ένταλμα 

προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, σε βάρος του ΚΑ: 20-6331.001: Τέλη και 
παράβολα Υπουργείων-ΔΕΚΟ (έκδοση πιστοποιητικού 
εκτελωνισμού οχήματος από ΔΔΔΥ). 
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Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 15.419,40€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 10-7134.001: 
Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ 
ειδικών χρήσεων (Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών έτους 
2018).  
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 7.415,20€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 10-7134.001: 
Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ 
ειδικών χρήσεων [Προμήθεια συστήματος τείχους 
προστασίας (firewall)].  
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 22.606,60€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 35-6692.003: 
Προμήθεια Σπόρων Φυτών Δενδρυλλίων.  
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 24.800,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 15-6117.002: 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ "ΦΛΟΙΣΒΟΣ" ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. 
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 150.000,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 30-7333.006: 
Συντήρηση οδικού δικτύου 2018.  
 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 12.000,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 15-7135.013: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. 
 
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελέτης 
40.741,74€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την προμήθεια: 
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, για τις ανάγκες του 
Δήμου και των δύο (2) Νομικών του Προσώπων.  
 
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια), 
προϋπολογισμού μελέτης 24.799,47€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: 
Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων 
πεζοδρομίων, πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ συμπ. 
ΦΠΑ. 
 
Ανάληψη χρημάτων, ποσού: α) 255,00€, με ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για έκδοση πιστοποιητικού εκτελωνισμού 
οχήματος από ΔΔΔΥ και β) 150,00€, με ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για έκδοση παραβόλου κάρτας ψηφιακού 
ταχογράφου. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

11. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών: Εξοπλισμός ελέγχου, καταγραφής 
και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και 
λοιπών πόρων, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 2.968,56€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος 
του ΚΑ: 10-7135.004 και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
12. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε 
άπορους δημότες 2018-2019, προμήθεια κατ/κών ειδών 
κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες,αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018, 
προμήθεια γάλακτος 2018-2020», προϋπολογισμού 
μελέτης 464.999,77€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
13. Έγκριση όρων ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, για τη διενέργεια της προμήθειας : Έξοδα 
λειτουργίας συσσιτίων 2018, προϋπολογισμού μελέτης 
346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ, του Ν.Π.Δ.Δ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ».   

 
14. έκτ. Λήψη απόφασης: α) για κατάθεση αίτησης προς 

τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης της 
Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών για την άμεση εκτέλεση 
της υπ’ αριθμ. 1115/7-3-2017 απόφασης του Α’ 
Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Αθηνών, για την 
αποδέσμευση και απόδοση οφειλομενων ποσών προς 
το δήμο μας από τις εταιρείες «HELLAS POWER» και 
«ENERGA POWER TRADING A.E.», β) για τον ορισμό 
δικηγόρου και γ) για την έγκριση πίστωσης 404€ πλέον 
ΦΠΑ για αμοιβή του. 
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Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών: Εξοπλισμός ελέγχου, καταγραφής 
και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και 
λοιπών πόρων, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 2.968,56€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος 
του ΚΑ: 10-7135.004 και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε 
άπορους δημότες 2018-2019, προμήθεια κατ/κών ειδών 
κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες,αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018, 
προμήθεια γάλακτος 2018-2020», προϋπολογισμού 
μελέτης 464.999,77€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
 
Έγκριση όρων ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, για τη διενέργεια της προμήθειας : Έξοδα 
λειτουργίας συσσιτίων 2018, προϋπολογισμού μελέτης 
346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ, του Ν.Π.Δ.Δ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ».   
 
έκτ. Λήψη απόφασης: α) για κατάθεση αίτησης προς 
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης της 
Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών για την άμεση εκτέλεση 
της υπ’ αριθμ. 1115/7-3-2017 απόφασης του Α’ 
Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Αθηνών, για την 
αποδέσμευση και απόδοση οφειλομενων ποσών προς 
το δήμο μας από τις εταιρείες «HELLAS POWER» και 
«ENERGA POWER TRADING A.E.», β) για τον ορισμό 
δικηγόρου και γ) για την έγκριση πίστωσης 404€ πλέον 
ΦΠΑ για αμοιβή του. 
 

 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
             

           ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


