
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο    12/07/2019 
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.  9  Ιουλίου  2019  

Ήμερα Τρίτη & ώρα 14.30  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 13909 /05.07.2019 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Προέλεγχος των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 2018 

(Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως 

και Προσάρτημα). 
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Προέλεγχος των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 2018 

(Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως 

και Προσάρτημα). 

 
2. 

Έγκριση 4ης Μερικής Αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2019. 
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Έγκριση 4ης Μερικής Αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2019. 
 

3. 

Λήψη απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής της 
επιχείρησης  «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.» για το διαγωνισμό για την  
Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας 
και σαρώθρων δρόμων 2018 με Α/Α: 
69196 (Σάρωθρα). 
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Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής της επιχείρησης 
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.» για το 
διαγωνισμό για την  Προμήθεια 
οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων 
δρόμων 2018 με Α/Α: 69196 
(Σάρωθρα). 

 

 4. 

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, 
ποσού € 15.000,00 που εκδόθηκε  για 
την ανανέωση χρηματικού ποσού 
χρησιμοποίησης του μηχανήματος των 
ΕΛΤΑ για την επικόλληση  
γραμματοσήμων. 

92 

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, 
ποσού € 15.000,00 που εκδόθηκε  για 
την ανανέωση χρηματικού ποσού 
χρησιμοποίησης του μηχανήματος των 
ΕΛΤΑ για την επικόλληση  
γραμματοσήμων. 

5. 

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής 
στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής 
Γαβαλά για έξοδα: α) Εγγραφής στο 
Κτηματολόγιο της με αρ. 
10950/8.3.2019 
συμβολαιογραφικής  Πράξης 
εξόφλησης συμβολαίου και άρση 
διαλυτικής αιρέσεως (ακίνητο επί 
της οδού Έλλης 5), σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6495.005 «Έξοδα εγγραφής 
ακινήτων στο Κτηματολόγιο», ποσού 
50,00€ και β)Μεταγραφής στο 
Υποθηκοφυλακείο Π.Φαλήρου της 
παραπάνω Πράξης, σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα 
μεταγραφής ακινήτων στο 
Υποθηκοφυλακείο», ποσού 50,00€. 
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Απόδοση εντάλματος προπληρωμής 
στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής 
Γαβαλά για έξοδα: α) Εγγραφής στο 
Κτηματολόγιο της με αρ. 
10950/8.3.2019 
συμβολαιογραφικής  Πράξης 
εξόφλησης συμβολαίου και άρση 
διαλυτικής αιρέσεως (ακίνητο επί της 
οδού Έλλης 5), σε βάρος του Κ.Α. 
00-6495.005 «Έξοδα εγγραφής 
ακινήτων στο Κτηματολόγιο», ποσού 
50,00€ και β)Μεταγραφής στο 
Υποθηκοφυλακείο Π.Φαλήρου της 
παραπάνω Πράξης, σε βάρος του 
Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα 
μεταγραφής ακινήτων στο 
Υποθηκοφυλακείο», ποσού 50,00€. 



     
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
     

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

6. 

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής 
για την έκδοση παραβόλου κάρτας 
ταχογράφου 3 οδηγών, ποσού 450€. 
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Απόδοση εντάλματος προπληρωμής 
για την έκδοση παραβόλου κάρτας 
ταχογράφου 3 οδηγών, ποσού 450€. 
 

7. 

Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής 
για έκδοση παράβολου κάρτας 
ταχογράφου 2  οδηγών, ποσού 
450,00€.  
 

95 

Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής 
για έκδοση παράβολου κάρτας 
ταχογράφου 2  οδηγών, ποσού 
450,00€.  
 

8. 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για 
την εκτέλεση της εργασίας «Έκτακτες 
περιπτώσεις καθαρισμού 
διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση 
ανθυγιεινής κατάστασης». 
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Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για 
την εκτέλεση της εργασίας «Έκτακτες 
περιπτώσεις καθαρισμού 
διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση 
ανθυγιεινής κατάστασης». 
 

9. 

Σύνταξη όρων πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για τη συλλογή και 
διάθεση των εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων. 

97 

Σύνταξη όρων πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για τη συλλογή και 
διάθεση των εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων. 


