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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  4η ΜΑΪΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και  ώρα 14:30 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και  να αποφασίσουμε επί  των
κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση του  Πρακτικού ελέγχου των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και του Πρακτικού Αξιολόγησης των Τεχνικών προσφορών της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανήματος 
Εκσκαφέα Φορτωτή».

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ανοίγματος Οικονομικών προσφορών
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Παροχής 
Υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση του υπό έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου 
Παλλήνης στη θέση «Λόφος, Άγιος Αθανάσιος».

4. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια πινακίδων 
ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. (2018)».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την  προμήθεια  με
τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών Ύδρευσης (φρεάτια, σωλήνες,
υδρόμετρα κλπ.) (2018)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

6. Λήψη απόφασης για  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία  
με τίτλο  «Δημοσίευση προκηρύξεων προμηθειών».

7. Λήψη απόφασης για  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 
με τίτλο ««Προμήθεια πυροσβεστήρων». 

8. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας (2018)» και ανάδειξη οριστικού  
αναδόχου.

9. Λήψη απόφασης για  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 
με τίτλο  «Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση των πυροσβεστήρων».

10. Λήψη απόφασης για  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 
με τίτλο  «Συντήρηση πλυστικού μηχανήματος».

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσία Παρακολούθησης Πόσιμου Νερού», αρ. υπ. 08/2018

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύναψη 
συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης χώρου στάθμευσης στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 
050171001001 στην Δ.Ε. Ανθούσας.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς 
υποχρέωσης συνολικού ποσού 13.075,80 €,  για το έτος 2018 ποσού 7.000,00 € 
και για το έτος 2019 ποσού 6.075,80 €, της υπηρεσίας τήρησης πρακτικών 
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Δημοτικού Συμβουλίου.
14. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 

εταιρεία ΕΤΜΕΚΑΤ- ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια καυσίμων έτους 2016-2017».

15. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
για εξώδικο συμβιβασμό σε υπόθεση καταβολής αποζημίωσης λόγω πρόκλησης 
ζημιών σε Ι.Χ. οχήματα εξαιτίας φθορών στο οδόστρωμα, (υπόθεση Παπαδάτου),
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αμοιβής του δικηγόρου.

16. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην υπόθεση ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΑ 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ κατά Δήμου Παλλήνης και έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου. 

17. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΚΑΛΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 337,55 € για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ  για σύνδεση στο δίκτυο Μ.Τ. 
της παροχής με αριθμό 16076299 ΦΟΠ στην δ/νση ΚΑΒΑΦΗ- 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ/ΠΑΛΛΗΝΗ.

18. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
από ένταλμα προπληρωμής ποσού 337,55 € για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση στο
δίκτυο Μ.Τ. της παροχής με αριθμό 16076297 ΦΟΠ στην δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ/ΠΑΛΛΗΝΗ.

19. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από 
ένταλμα προπληρωμής ποσού 337,55 € για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση στο 
δίκτυο Μ.Τ. της παροχής με αριθμό 16076300 ΦΟΠ στην δ/νση ΘΡΑΚΗΣ – 
ΠΑΛΑΜΑ 1/ΠΑΛΛΗΝΗ.

20. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από 
ένταλμα προπληρωμής ποσού 27.144,40 € για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση 
δικτύου Μ.Χ. και Χ.Τ. στην περιοχή Δ.Ε. Παλλήνης / Π.Ε. 11 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

21. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπόλογου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑΣ από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 372,80 € για αμοιβή Αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση Φ/Β 
συστήματος ισχύος 8,75 KW στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα επί των οδών 
Μιαούλη & Γκούρα» για το έτος 2018.

22. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπόλογου ΚΟΥΜΠΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από 
ένταλμα προπληρωμής ποσού 337,55 € για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση στο 
δίκτυο Μ.Τ. της παροχής με αριθμό 16076301 ΦΟΠ στην δ/νση ΘΡΑΚΗΣ – 
ΠΑΛΑΜΑ 2/ΠΑΛΛΗΝΗ.

23. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεών από τα σούπερ μάρκετ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ και 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, για τις ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου μας.

Γέρακας,  30-04-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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