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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 43/2018  

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 14η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα της 

εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε 

επί του κάτωθι θέματος: 

 

 

1.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή για το Δήμο Παλλήνης» και 

ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

2.  Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – 

Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-

2019». 

3.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον 

έλεγχο και την έγκριση των δικαιολογητικών του οριστικού Μειοδότη για την 

υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Οδικού δικτύου έτους 

2016-2017 της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ. 

08/2016. 

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον 

έλεγχο και την έγκριση των δικαιολογητικών του οριστικού Μειοδότη για την 

υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδών εντός και εκτός 

σχεδίου έτους 2017 Δ.Ε. Ανθούσας», αρ. μελ. 13/2017. 

5.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον 

έλεγχο και την έγκριση των δικαιολογητικών του οριστικού Μειοδότη για την 

υπογραφή της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Διαγραμμίσεις οδών έτους 2017 

Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ. 10/2017. 

6.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

7.  Κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του πρόχειρου 

διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευή οχημάτων» (Κιβωτάμαξα 

ημιρυμουλκουμένου κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων HAS 60). 

8.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

9.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την υπηρεσία με τίτλο 

«Επισκευή & μετατροπή παλαιάς τεχνολογίας σε φωτιστικά τεχνολογίας LED» και 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

10.  Λήψη απόφασης για αδυναμία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης 

να αναλάβουν την τήρηση του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και 

Ελληνική
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Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης του Ν.Π.Δ.Δ. « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 

11.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΔΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα 

προπληρωμής για πληρωμή τελών ΚΤΕΟ και έκδοση Κ.Ε.Κ. για οχήματα Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

12.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα 

προπληρωμής για πληρωμή τελών ΚΤΕΟ και ΄έκδοση Κ.Ε.Κ. για οχήματα 

Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

13.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΚΟΚΟΤΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από 

ένταλμα προπληρωμής για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση με το δίκτυο Μ.Τ. της με 

αρ. παροχής 16076748 ΦΟΠ στη Δ/νση ΓΕΡΑΚΑ – ΕΒΡΟΥ /ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 

14.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από 

ένταλμα προπληρωμής για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για συνδέσεις νέων παροχών, 

μετατοπίσεις, επεκτάσεις κ.λ.π.- για σύνδεση με το δίκτυο Μ.Τ.  της παροχής με 

αριθμό 16076612 ΦΟΠ στην Δ/νση ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ / ΠΑΛΛΗΝΗ. 

15.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1937/18 αναφορά της Υπηρεσίας Δόμησης. 

16.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 

σχετικά με την υπόθεση του εργαζόμενου Λεωνίδα Αντωνόπουλου.. 

17.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

στην   εταιρία Μ.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι.ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ για  την  υπηρεσία με  τίτλο 

«επισκευή οχημάτων(αρ. μελέτης 83/2017)». 

 

Γέρακας,  10-09-2018 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 


