
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 17/2018 
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12                                                     
Ταχ. Κώδ. : 153 44 
Τηλ.: 210-66.04.600                                     
 Fax :210-  66.12.965                                            

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης
στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 27η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη  και  ώρα 14:30 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και  να αποφασίσουμε επί των κάτωθι
θεμάτων:

1. Λήψη απόφαση για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 2ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας Συνοπτικού

(πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων 
καθαριότητας (2018)».

4. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας Συνοπτικού
(πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων  
υδραυλικών υλικών συντήρησης  και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου 
(2018)».

5. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας Συνοπτικού
(πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 
ελαιοχρωματισμού».

6. Λήψη απόφασης για  έγκριση τεύχους μελέτης  01/2018 προμήθειας και έγκριση 
δαπάνης με τίτλο  «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. 
(2018)».

7. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το 
έργο με τίτλο: «Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Διαφόρων Οδών έτους 2017 Δ.Ε. 
Γέρακα Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ. 12/2017

8. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το 
έργο με τίτλο: «Συντήρηση Οδών Εντός και Εκτός Σχεδίου Έτους 2017, Δ.Ε. 
Ανθούσας», αρ. μελ. 13/2017

9. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πανό – 
αφισών – λαβάρων για την διενέργεια εθελοντικής Αιμοδοσίας έτους 2018.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Υπηρεσίες είσπραξης εσόδων μέσω τραπεζών».

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Συντήρηση και 
Επισκευή Βλαβών Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Γέρακα έτους 2018.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Δαπάνες 
Απόφραξης Δικτύων και Φρεατίων Ακαθάρτων έτους 2018.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Εργασίες 
Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων έτους 2018.

14. Λήψη απόφασης για «Ορισμό χρηστών Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη. Μ.Ε.Δ.)».
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15. Λήψη απόφασης για «Ορισμό Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιτροπών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος
2018».

16. Λήψη απόφασης για ανάκληση της με αριθμό 090/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, 
διάθεσης πίστωσης, σύσταση εντάλματος προπληρωμής που αφορά την 
καταβολή τελών διοδίων για την διέλευση  των οχημάτων  της υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου από την Αττική οδό».

17. Λήψη  απόφασης  για  ανάκληση  της  με  αριθμό  115/2018  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για
καταβολή Α΄ δόσης  Χρηματοδότησης Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης, για το έτος 2018. 

18. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπολόγου ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗΣ από ένταλμα
προπληρωμής για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων Α΄ διμήνου έτους
2018.

19. Λήψη  απόφασης  για  ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  την  υπόθεση
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ,  ΑΛΕΞΙΑΣ.  ΚΩΝ/ΝΑΣ  και  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ  κατά  του
Δήμου  Παλλήνης  κατά  την  δικάσιμο  της  24-04-2018  στο  Εφετείο  Αθηνών
(διαδικασία  απαλλοτριώσεων)  και  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για
αμοιβή του δικηγόρου.

Γέρακας,  23-03-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος

2


