
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Παλ. Φάληρο    20.02.2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.  14.02.2018, ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
 & ΩΡΑ 13.00  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  2933 / 09.02.2018 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

   ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η.Δ . 14.02.2018 & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας σφραγίδων, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 3.000€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

2. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 10.203,96€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6614.001: Προμήθεια 
ταμπελών – πινακίδων. 

3. Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6275.001: Καθαρισμός 
φρεατίων ομβρίων. 

4. Έγκριση και ψήφιση ποσού 261,32€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 20-6253.003: Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων 2018-2021, για την ασφάλιση δύο 
επικαθήμενων απορρ/ρων κιβωταμάξων. 

5. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες), πρ/σμού 
μελ. 24.798,78€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

6. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 
έργου: «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων 
2017», προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 
& αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

7. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ/2017» προϋπολογισμού 74.400,00€  συμπ/νου 
Φ.Π.Α & αναθεώρησης. 

8. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού μελέτης 
65.946,30€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

9. Κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου «Κατασκευή υπόγειου 
χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και 
υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου 
πρασίνου και παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 381» συνολικού 
προϋπολογισμού 4.880.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) & 
αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με την 
με αρ. 122/2016 μελέτη της Τ.Υ. (χρηματοδοτούμενο 
από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής). 

10. έκτ. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης 
της εργασίας σε Τεχνικό Ασφαλείας για τη δημιουργία 
φακέλου γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 
για τους χώρους αρμοδιότητας του Δήμου, β) την 
έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού  1.860,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
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Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της 
προμήθειας σφραγίδων, β) την έγκριση και ψήφιση της 
πίστωσης ποσού 3.000€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 10.203,96€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6614.001: Προμήθεια 
ταμπελών – πινακίδων. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6275.001: Καθαρισμός 
φρεατίων ομβρίων. 
Έγκριση και ψήφιση ποσού 261,32€ συμπ/νου ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ 20-6253.003: Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων 2018-2021, για την ασφάλιση δύο 
επικαθήμενων απορρ/ρων κιβωταμάξων. 
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες), πρ/σμού 
μελ. 24.798,78€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 
έργου: «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων 
2017», προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 
& αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ/2017» προϋπολογισμού 74.400,00€  συμπ/νου 
Φ.Π.Α & αναθεώρησης. 
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού μελέτης 
65.946,30€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
Κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου «Κατασκευή υπόγειου 
χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και 
υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου 
πρασίνου και παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 381» συνολικού 
προϋπολογισμού 4.880.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) & 
αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με την 
με αρ. 122/2016 μελέτη της Τ.Υ. (χρηματοδοτούμενο 
από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής). 
έκτ. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης 
της εργασίας σε Τεχνικό Ασφαλείας για τη δημιουργία 
φακέλου γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 
για τους χώρους αρμοδιότητας του Δήμου, β) την 
έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού  1.860,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
    

                ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


