ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Παλ. Φάληρο 30.07.2018

Ο ΙΚ ΟΝ Ο ΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 26.07.2018, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
& ΩΡΑ 13.00
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 14089 / 20.07.2018
ΠΙ ΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 26.07.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ενεργειών του
Δημάρχου βάσει του άρθ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(εντολή για κατάθεση προσφυγής κατά απόφασης
ΜΤΠΥ, που αφορά στη μη κράτηση 1% υπέρ ΜΤΠΥ επί
των πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων).

1.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ενεργειών του
Δημάρχου βάσει του άρθ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(εντολή για κατάθεση προσφυγής κατά απόφασης
ΜΤΠΥ, που αφορά στη μη κράτηση 1% υπέρ ΜΤΠΥ επί
των πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων).

2.

Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου
της εφέσεως κατά της με αρ. Α4378/2018 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά
στην αγωγή της Αναστασίας Σεϊντή (για αποκατάσταση
ζημίας οχήματος και ηθικής βλάβης).

3.

Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης
του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους
2018, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

4.

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.

5.

Σύνταξη σχεδίου της 4ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

6.

Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018, προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

7.

Σύνταξη σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος
Π. Αθανασιάδη.
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Σύνταξη σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος
Π. Αθανασιάδη.

8.

Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 195.500,00€
συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος Κ.Α. που χειρίζεται το τμήμα
Προϋπολογισμού – Λογιστικού Δ/νσης Ο.Υ.
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Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 195.500,00€
συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος Κ.Α. που χειρίζεται το τμήμα
Προϋπολογισμού – Λογιστικού Δ/νσης Ο.Υ.

9.

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της
παροχής υπηρεσιών: Αμοιβές τεχνικών (πολ.
μηχανικών, μηχανολόγων κλπ.) για την έκδοση
πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη
συμβολαίων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης
ποσού 2.480,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 006113.001 και γ) την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών.

10. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 14.991,60€
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 30-6699.007:
Προμήθεια εύκαμπτων πλαστικών κιονίσκων και
μπαριέρων.
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Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου
της εφέσεως κατά της με αρ. Α4378/2018 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά
στην αγωγή της Αναστασίας Σεϊντή (για αποκατάσταση
ζημίας οχήματος και ηθικής βλάβης).
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης
του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους
2018, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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 4ης μερικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018, προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της
παροχής υπηρεσιών: Αμοιβές τεχνικών (πολ.
μηχανικών, μηχανολόγων κλπ.) για την έκδοση
πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη
συμβολαίων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης
ποσού 2.480,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 006113.001 και γ) την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών.
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 14.991,60€
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 30-6699.007:
Προμήθεια εύκαμπτων πλαστικών κιονίσκων και
μπαριέρων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
11. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 9.951,00€
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 35-6142.010: Σίτιση
αδέσποτων ζώων.
12. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου
του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής
Εταιρείας», πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ συμπ/νου
ΦΠΑ.
13. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου
του έργου: «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων
2018», πρ/σμού μελέτης 600.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
14. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 60.000,00€
πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων
& μηχ/των 2018-2020.
15. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ.
982.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ, για: Προμήθεια καυσίμων
αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό
2018-2020(ΔΠΣ), Προμήθεια λιπαντικών 20182020(ΔΠΦ) και Προμήθεια πετρελαίου 20182020(ΔΠΣ).
16. Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ.
186.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για: Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα οχημάτων μηχανημάτων,
Ασφάλιστρα
Δημαρχείου
και
Ασφάλιστρα λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2018-2021.
17. Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 2.743,50€ που
θα πληρωθεί για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου
έτους 2018.
18. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 255,00€,
που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για έκδοση πιστοποιητικού
εκτελωνισμού οχήματος από ΔΔΔΥ.
19. έκτ. Λήψη αποφασης για την ημ/νία διενέργειας του
επαναληπτικού 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 για τις ομάδες 2,5,6.

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 9.951,00€
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 35-6142.010: Σίτιση
αδέσποτων ζώων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου
του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής
Εταιρείας», πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ συμπ/νου
ΦΠΑ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου
του έργου: «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων
2018», πρ/σμού μελέτης 600.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 60.000,00€
πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων
& μηχ/των 2018-2020.
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ.
982.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ, για: Προμήθεια καυσίμων
αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό
2018-2020(ΔΠΣ), Προμήθεια λιπαντικών 20182020(ΔΠΦ) και Προμήθεια πετρελαίου 20182020(ΔΠΣ).
---------------------------------------------------------------------

Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 2.743,50€ που
θα πληρωθεί για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου
έτους 2018.
Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής ποσού: α) 255,00€, που είχε
εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για
έκδοση πιστοποιητικού εκτελωνισμού οχήματος από ΔΔΔΥ και β)
150,00€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για έκδοση παραβόλου κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

έκτ. Λήψη αποφασης για την ημ/νία διενέργειας του
επαναληπτικού 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 για τις ομάδες 2,5,6.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

