
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο    16/05/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
Τακτική Συνεδρίαση.  13  Μαΐου  2019  

Ήμερα Δευτέρα & ώρα 13.00  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης :  9879/09.05.2019 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το πρώτο  
τρίμηνο έτους 2019, προς υποβολή 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το πρώτο  
τρίμηνο έτους 2019, προς υποβολή 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

 
2. 

Έγκριση 3ης μερικής 
αναμόρφωσης του προυπ/σμού 
του Δήμου, οικον. έτους 2019. 
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Έγκριση 3ης μερικής 
αναμόρφωσης του προυπ/σμού 
του Δήμου, οικον. έτους 2019. 

 

3. 

Κατακύρωση ή μη των 

αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εργασία 
«Συντήρηση Πρασίνου Δήμου 

2019» προϋπολογισμού μελέτης 
74.386,36€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την εργασία «Συντήρηση 
Πρασίνου Δήμου 2019» 

προϋπολογισμού μελέτης 
74.386,36€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 

 4. 

Κατακύρωση ή μη των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια 
ειδών καθαριότητας (σακούλες).  
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας (σακούλες).  

 5. 
 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού, 

πρ/σμού μελέτης 44.937,60€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, για την εργασία: 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 

3463/06.» 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού, 

πρ/σμού μελέτης 44.937,60€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, για την εργασία: 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 

3463/06.» 
 

6.  

Μη άσκηση του ενδίκου μέσου 
της εφέσεως κατά την υπ’ αριθμ. 
Α132/2019 απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιώς (Τμήμα 10ο 

Μονομελές) με την οποία έγινε 
δεκτή η αγωγή της Ελένης 
Καλοπήτα.  
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Μη άσκηση του ενδίκου μέσου 
της εφέσεως κατά την υπ’ αριθμ. 
Α132/2019 απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιώς (Τμήμα 10ο Μονομελές) 

με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή 
της Ελένης Καλοπήτα.  
 



 

 
       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
     

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
 
 

7.         

Απόδοση εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 25,00€, 
που είχε εκδοθεί στο όνομα της 

υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 
για την πληρωμή τελών 
καθαριότητας οικογενειακού 

τάφου της δωρήτριας Σίμου 
Έλλης. 
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Απόδοση εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 25,00€, που 
είχε εκδοθεί στο όνομα της 

υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 
για την πληρωμή τελών 
καθαριότητας οικογενειακού 

τάφου της δωρήτριας Σίμου 
Έλλης. 
 

8. 

Λήψη απόφασης για την 
παράταση της προθεσμίας 

παραλαβής των προσφορών για 
τον διαγωνισμό για την 

«Προμήθεια εξοπλισμού και 
δαπέδων  ασφαλείας για την β’ 
παιδική χαρά πάρκου Φλοίσβου» 
κατά 14 ημέρες, ήτοι νέα 
καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής των προσφορών η 
27η/5/2019 και για την έγκριση 
των διορθώσεων που αφορούν σε 

τεχνικές απαιτήσεις των 
ζητούμενων ειδών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν 
να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών τους. 
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Λήψη απόφασης για την 
παράταση της προθεσμίας 

παραλαβής των προσφορών για 
τον διαγωνισμό για την 

«Προμήθεια εξοπλισμού και 
δαπέδων  ασφαλείας για την β’ 
παιδική χαρά πάρκου Φλοίσβου» 
κατά 14 ημέρες, ήτοι νέα 
καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής των προσφορών η 
27η/5/2019 και για την έγκριση 
των διορθώσεων που αφορούν σε 

τεχνικές απαιτήσεις των 
ζητούμενων ειδών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν 
να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών τους. 
 

9. 

Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία 
«Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» για 

την σύνταξη εξωδίκου που αφορά 
στην υπόθεση των εταιρειών 
ENERGA & HELLAS POWER, 

ώστε να συντρέξει υπερημερία 
των υπόχρεων προς απόδοση. 
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Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία 
«Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» για 

την σύνταξη εξωδίκου που αφορά 
στην υπόθεση των εταιρειών 
ENERGA & HELLAS POWER, 

ώστε να συντρέξει υπερημερία των 
υπόχρεων προς απόδοση. 

 


