
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 27/2018 
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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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 30η ΜΑΪΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας 
ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι
θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση 
των κατωτέρω: α) της Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης του Απολογισμού 
του έτους 2012 και β) του Ισολογισμού μετά αποτελεσμάτων χρήσης και του 
πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή του έτους 2012 Δήμου 
Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ανοίγματος Οικονομικών 
Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή», του Δήμου Παλλήνης και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών  υλικών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων του Δήμου (2018)» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων 2018-2019»

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με
τίτλο : «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο : «Αμοιβή για υπηρεσία αποξηλώσεων παράνομων πινακίδων και 
ηλεκτροδοτήσεων (2018)».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2018) Δ.Ε. 
Ανθούσας».

8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2018) Δ.Ε. 
Παλλήνης».

9. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2018) Δ.Ε. 
Γέρακα».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους μελέτης  30/2018 προμήθειας και έγκριση 
δαπάνης με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Γέρακα».

11. Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους μελέτης  31/2018 προμήθειας και έγκριση 
δαπάνης με τίτλο  «Προμήθεια για παγκάκια».

12. Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους μελέτης  32/2018 προμήθειας και έγκριση 
δαπάνης με τίτλο  «Προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων».
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13. Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους μελέτης  39/2018 υπηρεσίας  και έγκριση 
δαπάνης με τίτλο  «Επισκευή οχημάτων ».

14. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων (χρηματαποστολές)».

15. Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ταχογράφων».

16. Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος  και  πιστοποίηση  καλής
λειτουργίας γερανοφόρων».

17. Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για 
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και έλεγχος ταχογράφων».

18. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθμ. 12/2018 
μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο: «Καθορισμός στρατηγικής και τεχνικών-
οργανωτικών μέτρων  αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις  που απορρέουν από  τον 
Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 - ΓΚΠΔ».

19. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 
(ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)», αρ. μελ. 04/2018

20. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
προσφορών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ».

21. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης 
για την υπηρεσία   «Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2017)».

22. Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018.
23. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης 

συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο υπό 
ανέγερση «Κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών, Πολιτιστικών Λειτουργιών» στην Δ.Ε.
Ανθούσας.

24. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη συμμετοχή 
υπαλλήλων σε σεμινάριο κατάρτισης με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
μελετών & παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του 
εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

25. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τόκους 
υπερημερίας επί των διαφορών των αποδοχών στην Σοφία Παπαθανασίου που 
απασχολήθηκε στον τέως Δήμο Γέρακα σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας (stage) σύμφωνα με την 4128/2017 τελεσίδικη απόφαση του 
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

26. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  (Α΄ Τριμελές) κατά τη δικάσιμο
της 4-6-2018 (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ) και έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου»

27. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στο Μ.Π.Α. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη 
δικάσιμο της 1-6-18 (ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΑΜΑ, ΑΡΧΟΝΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΛΠ.) και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου 
δικηγόρου».

28.  «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στο Μ.Π.Α. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη 
δικάσιμο της 6-6-18 (ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΜΑΡΑ, ΚΩΣΤΑΛΑ ΚΛΠ.) και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου 
δικηγόρου».

29. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στο Μ.Π.Α. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη 
δικάσιμο της 15-6-18 (ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΦΙΛΗ & ΚΑΟΥΚΑΚΗ) και έγκριση δαπάνης 
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και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου».
30. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του 

Δήμου Παλλήνης στο Μ.Π.Α. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη 
δικάσιμο της 8-6-18 (ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΙΔΟΥ, ΒΑΛΗΛΗ, ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ & ΖΑΡΑ) και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου 
δικηγόρου».

31. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
σχετικά με την υπ΄αριθμ. 831/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου 
δικηγόρου.

32. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 
127,82 € στην κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 127/17-05-
2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

33. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από την Τεχνική Εταιρεία «ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ», 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος καθίζησης και φραξίματος των φρεατίων 
και του αγωγού ομβρίων των οδών Καρπάθου και Βουτυρά στην Δ.Ε. Γέρακα.

Γέρακας,  25-05-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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