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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.  12  Ιουνίου  2019  

Ήμερα Τετάρτη & ώρα 12.30  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης :  11902/07.06.2019 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, από την  

1η  –  11η  έτους 2019  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

ανοιχτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 

έργου «Συντήρηση και επισκευή 

Σχολικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 

247.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α και 

αναθεώρησης  μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

76 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

ανοιχτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 

έργου «Συντήρηση και επισκευή 

Σχολικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 

247.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α και 

αναθεώρησης  μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

 
2. 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
ανοιχτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 
έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις 
στους αύλειους χώρους του 4ου 
Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου 
Δημοτικού & 4ου Γυμνασίου Παλαιού 
Φαλήρου», προϋπολογισμού 
294.450,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α και 
αναθεώρησης   μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
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Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
ανοιχτού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του 
έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις 
στους αύλειους χώρους του 4ου 
Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου 
Δημοτικού & 4ου Γυμνασίου Παλαιού 
Φαλήρου», προϋπολογισμού 
294.450,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α και 
αναθεώρησης   μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

3. 

Καθορισμός όρων μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης χώρου 
στέγασης Πνευματικού Κέντρου στην 
περιοχή Κοψαχείλα. 
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Καθορισμός όρων μειοδοτικής 
δημοπρασίας μίσθωσης χώρου 
στέγασης Πνευματικού Κέντρου στην 
περιοχή Κοψαχείλα. 

 4. 

Παράταση της προθεσμίας απόδοσης 
του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 50,00€ στον 
Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα 
μεταγραφής ακινήτων στο 
υποθηκοφυλακείο» που εκδόθηκε 
στο όνομα της  υπαλλήλου Γαβαλά 

Κ., για τη μεταγραφή στο 
Υποθηκοφυλακείο της διαπιστωτικής  
πράξης μεταβίβασης στην κυριότητα 
του Δήμου του σχολικού κτιρίου, επί 
της οδού Αρματολών 9. 
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Παράταση της προθεσμίας απόδοσης 
του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 50,00€ στον 
Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα 
μεταγραφής ακινήτων στο 
υποθηκοφυλακείο» που εκδόθηκε 
στο όνομα της  υπαλλήλου Γαβαλά 

Κ., για τη μεταγραφή στο 
Υποθηκοφυλακείο της διαπιστωτικής  
πράξης μεταβίβασης στην κυριότητα 
του Δήμου του σχολικού κτιρίου, επί 
της οδού Αρματολών 9. 
 



 
     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
     

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 5. 
 

Κατακύρωση ή μη των 
αποτελεσμάτων 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. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 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. 

 
 
 

6. 
 

Έγκριση των όρων για την διενέργεια 
του συνοπτικού διαγωνισμού για τον 
«Καθαρισμό φρεατίων ομβρίων» 
προϋπολογισμού 62.000,00€. 
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Έγκριση των όρων για την διενέργεια 
του συνοπτικού διαγωνισμού για τον 
«Καθαρισμό φρεατίων ομβρίων» 
προϋπολογισμού 62.000,00€. 

7.         

Λήψη απόφασης περί μη άσκησης 
του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά 
της με αρ.Α1987/2019  απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιώς, που αφορά σε 
αποζημίωση από πτώση σε λακούβα.  
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Λήψη απόφασης περί μη άσκησης 
του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά 
της με αρ.Α1987/2019  απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιώς, που αφορά σε αποζημίωση 
από πτώση σε λακούβα.  

8. 
Έκτ. 

 
 
 
 
 

Έγκριση συμμετοχής για  3  
υπαλλήλους  (Αντωνόπουλοε Φ. – 
Λιγνού Φ. – Πυλαρινού Δ.) σε  
σεμινάριο της εταιρίας Project 
Training & consulting ltd: 
Μισθοδοσία Φορέων Δημοσίου 
(Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Ν.Π.Ι.Δ.) 
Ν.4354 /2015-Ν.4405/2016. 
Συνολικό κόστος συμμετοχής 
380,00€. 

83 

Έγκριση συμμετοχής για  3  
υπαλλήλους  (Αντωνόπουλοε Φ. – 
Λιγνού Φ. – Πυλαρινού Δ.) σε  
σεμινάριο της εταιρίας Project 
Training & consulting ltd: 
Μισθοδοσία Φορέων Δημοσίου 
(Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Ν.Π.Ι.Δ.) 
Ν.4354 /2015-Ν.4405/2016. 
Συνολικό κόστος συμμετοχής 
380,00€. 

9. 
Έκτ. 

Αίτημα παράτασης του χρόνου 
ισχύος των προσφορών για την 
προμήθεια «ανταλλακτικά και 
επισκευές οχημάτων και 

μηχανημάτων παραγωγικής 
διαδικασίας 2019-2020». 

1.  
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Αίτημα παράτασης του χρόνου 
ισχύος των προσφορών για την 
προμήθεια «ανταλλακτικά και 
επισκευές οχημάτων και 

μηχανημάτων παραγωγικής 
διαδικασίας 2019-2020» 


