
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο   27/12/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  

30η  Τακτική Συνεδρίαση 23 Δεκεμβρίου 2019  

Ήμερα Δευτέρα  & ώρα  14.00  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης :  24439/19.12.2019 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ 

ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού   

προϋπολογισμού 74.400,00€ 

συμπ/νου Φ.Π.Α. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ 

ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού   

προϋπολογισμού 74.400,00€ 

συμπ/νου Φ.Π.Α. 

 
2. 

Συγκρότηση  επιτροπής  

διαγωνισμού για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019» μετά 

το από 13.12.2019 πρακτικό 

κλήρωσης ΜΗΜΕΔ. 
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Συγκρότηση  επιτροπής  

διαγωνισμού για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019» μετά 

το από 13.12.2019 πρακτικό 

κλήρωσης ΜΗΜΕΔ. 

3. 

Λήψη Απόφασης για την απαλλαγή 

του υπολόγου Παγίας 

Προκαταβολής οικ. έτους 2019 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ/ΤΕ 

Διοικητικού και του αναπληρωτή 

υπολόγου ΠΡΕΝΤΖΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/ΤΕ Διοικητικού-

Λογιστικού. 
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Λήψη Απόφασης για την απαλλαγή 

του υπολόγου Παγίας 

Προκαταβολής οικ. έτους 2019 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ/ΤΕ 

Διοικητικού και του αναπληρωτή 

υπολόγου ΠΡΕΝΤΖΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/ΤΕ 

Διοικητικού-Λογιστικού. 

4. 

Λήψη απόφασης για την 

εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον 

Κ.Α. εξόδων 00-6736.001 : 

Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς 

Συλλόγους & σωματεία π.υ. ο.ε. 

2019. 
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Λήψη απόφασης για την 

εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον 

Κ.Α. εξόδων 00-6736.001 : 

Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς 

Συλλόγους & σωματεία π.υ. ο.ε. 

2019. 

5. 

Λήψη απόφασης για την 

εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον 

Κ.Α. εξόδων 00-6735.003 : 

Επιχορήγηση σε Αθλητικούς 

Συλλόγους & σωματεία π.υ. ο.ε. 

2019. 
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Λήψη απόφασης για την 

εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον 

Κ.Α. εξόδων 00-6735.003 : 

Επιχορήγηση σε Αθλητικούς 

Συλλόγους & σωματεία π.υ. ο.ε. 

2019. 



6. 

Απόδοση εντάλματος 

προπληρωμής, ποσού 62,00€ που 

εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου 

Οικονόμου Κων/νου για την 

τοποθέτηση ενός φωτιστικού 

σώματος επί υπάρχοντος στύλου 

(προς την ΔΕΔΔΗΕ στον ΚΑ 

20.6279.001). 
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Απόδοση εντάλματος 

προπληρωμής, ποσού 62,00€ που 

εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου 

Οικονόμου Κων/νου για την 

τοποθέτηση ενός φωτιστικού 

σώματος επί υπάρχοντος στύλου 

(προς την ΔΕΔΔΗΕ στον ΚΑ 

20.6279.001). 

7. 

Λήψη απόφασης  για την έγκριση 

των όρων ανοικτού διαγωνισμού, 

για την διενέργεια της προμήθειας : 

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού 

και Προμήθεια τροχήλατου μηχ/τος 

θρυμματοποίησης κλαδιών ποσού 

119.400,00€ περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ.  
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Λήψη απόφασης  για την έγκριση 

των όρων ανοικτού διαγωνισμού, 

για την διενέργεια της προμήθειας : 

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού 

και Προμήθεια τροχήλατου 

μηχ/τος θρυμματοποίησης κλαδιών 

ποσού 119.400,00€ 

περιλαμβανομένου ΦΠΑ.  

8. 

Λήψη απόφασης   για την έγκριση 

των όρων για την διενέργεια της 

διαδικασίας εκ μέρους των ΔΠΣ Π. 

Φαλήρου: Υποέργου 1 Δημιουργία 

Ιστοσελίδας προσβασιμότητας (ΑΑ-

ΑΑΑ), Προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (Η/Υ), ηλεκτρικών 

ειδών και παιχνιδιών εξωτερικού 

χώρου. (Δημοπρατείται στο πλαίσιο 

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 

2020» για την υλοποίηση της πράξης 

με τίτλο:  «Επέκταση – αναβάθμιση 

υποδομών, στις οποίες παρέχονται 

κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου » (πρόσκληση 

της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 

ΑΤΤ068, ΑΔΑ: 6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ και 

τις τροποποιήσεις αυτής ΑΔΑ: 

Ω3ΔΘ7Λ7-087 και ΑΔΑ: 66ΚΖ7Λ7-

2ΦΧ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΑΤΤΙΚΗ» - ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Ανάπτυξη 

– Αναβάθμιση Στοχευμένων 

Κοινωνικών Υποδομών και 

Υποδομών Υγείας», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/127038_apofash_o.e._gia_th_dienergeia.doc
http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/127038_apofash_o.e._gia_th_dienergeia.doc
http://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/127038_apofash_o.e._gia_th_dienergeia.doc


 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ     
 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο 

«Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών 

στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 

υπηρεσίες»)) με διαδικασία 

ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και για την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών αυτoύ, 

προϋπολογισμού 99.990,20€ περιλ. 

ΦΠΑ. 

9. 

Κατακύρωση αποτελέσματος 

μειοδοτικής δημοπρασίας για τη 

μίσθωση οικήματος προς στέγαση 

του Πνευματικού Κέντρου 

Κοψαχείλας. 
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Κατακύρωση αποτελέσματος 

μειοδοτικής δημοπρασίας για τη 

μίσθωση οικήματος προς στέγαση 

του Πνευματικού Κέντρου 

Κοψαχείλας. 

10. έκτ. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών για 

παροχή υπηρεσιών μετάφρασης 

κειμένου της Συμφωνίας 

Επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος  SMARTBEAR. 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών για 

παροχή υπηρεσιών μετάφρασης 

κειμένου της Συμφωνίας 

Επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος  SMARTBEAR. 


