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Τακτική Συνεδρίαση.  24 Ιανουαρίου  2019  

Ήμερα Πέμπτη & ώρα 13.00  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 1218 /18.01.2019 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων (προμήθεια ειδών 
καθαριότητας) για τις ανάγκες του 
Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., 
συνολικού ποσού μελέτης 40.741,74 
ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ. 

       1 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια δαπάνες καθαρισμού γραφείων 
(προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις 
ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) 
Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού μελέτης 
40.741,74 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ. 

2.   

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την 
παροχή υπηρεσιών Συντήρηση 
ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων 
Δημοτικού Καταστήματος 2018, 
Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, 
σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων 
συστημάτων πυρόσβεσης 2018, 
Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων 
αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, 
Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. 
συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 
2018, Συντήρηση ψυκτικού 
μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. 
αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση 
ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων 
αρμοδιότητας Δήμου 2018 για 2 έτη, 
ποσού μελ. 213.400,00€ 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2 

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή 
υπηρεσιών Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 
2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, 
σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων 
συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση 
κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και 
αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων 
( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 
2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος 
Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 
2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών 
εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας 
Δήμου 2018 για 2 έτη, ποσού μελ. 
213.400,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

    3. 

Συγκρότηση επιτροπής  διαγωνισμού 
για το έργο «Απαιτούμενες 
παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους 
του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού, & 
11 Δημοτικού & 4ου Γυμνασίου 
Παλαιού Φαλήρου», πρ/σμού μελ. 
294.450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & 
αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
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Συγκρότηση επιτροπής  διαγωνισμού για το 
έργο «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους 
αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου 
Δημοτικού, & 11 Δημοτικού & 4ου 
Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου», πρ/σμού 
μελ. 294.450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & 
αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 



Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

4. 

Συγκρότηση επιτροπής  διαγωνισμού 
για το έργο «Συντήρηση και επισκευή 
Σχολικών Κτιρίων», πρ/σμού μελ. 
247.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & 
αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

4 

Συγκρότηση επιτροπής  διαγωνισμού για το 
έργο «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
Κτιρίων», πρ/σμού μελ. 247.500,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ. 

5. 
 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
της επιτροπής Διενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισμών, ανάθεσης 
προμηθειών, υπηρεσιών γενικής 
φύσεως, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου. 

5 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της 
επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης 
διαγωνισμών, ανάθεσης προμηθειών, 
υπηρεσιών γενικής φύσεως, της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

6. 
 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

6 

Λήψη απόφασης για την παραπομπή του 
θέματος περί συγκρότησης Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων  της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύμφωνα με 
το αρ. 221 παρ. 11 περ. (α) του Ν.4412/2016 
στο δημοτικό συμβούλιο. 
 

7. 

Έγκριση εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο 
έτους 2018. 
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Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για 
το δ’ τρίμηνο έτους 2018. 

8. 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ»  προϋπ.  
μελέτης  74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
αναθεώρησης. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ»  προϋπ.  μελέτης  
74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
αναθεώρησης. 

9. 
έκτ. 

Έγκριση παράτασης του χρόνου 
καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής 
των προσφορών για τον διαγωνισμό 
για την προμήθεια: «Αλλαγή 
χλοοτάπητα στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του ΔΑΚ». 

9 

Έγκριση παράτασης του χρόνου 
καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των 
προσφορών για τον διαγωνισμό για την 
προμήθεια: «Αλλαγή χλοοτάπητα στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ». 

           

           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 
 


