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ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης
στην  Δ.Ε.  Γέρακα,  επί  της  οδού  Ιθάκης  12,  την  2η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018,  ημέρα  της
εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 12:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί
των κάτωθι θεμάτων: 

1. Λήψη απόφασης  για επανέγκριση, ανακατανομή και διάθεση πίστωσης πολυετούς 
υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.500.000,00 €, εκ των οποίων για το έτος 2018 
ποσού 599.000,00 € από έκτακτα ειδικευμένα έξοδα και ποσού 1.000,00 € από 
τακτικά έξοδα και για το έτος 2019 ποσού 1.900.000,00 €, εκ των οποίων ποσό 
539.000,00 € από έκτακτα ειδικευμένα έξοδα και ποσό 1.361.000,00 € από τακτικά 
έξοδα του έργου «Κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών & Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ.Ε. 
Ανθούσας».

2. Λήψη απόφασης  για επανέγκριση, ανακατανομή και διάθεση πίστωσης πολυετούς 
υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.000.000,00 €, για το έτος 2018 ποσού 300.000,00
€ και για το έτος 2019 ποσού 1.700.000,00 €, του έργου «Κατασκευή νέου 
βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργηττού ΙΙ ».

3. Λήψη απόφασης  για επανέγκριση, ανακατανομή και διάθεση πίστωσης πολυετούς 
υποχρέωσης συνολικού ποσού 738.000,00 €, για το έτος 2018 ποσού 400.000,00 €
και για το έτος 2019 ποσού 338.000,00 €, του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Παλλήνης».

4. Λήψη απόφασης  για επανέγκριση, ανακατανομή και διάθεση πίστωσης πολυετούς 
υποχρέωσης συνολικού ποσού 990.000,00 €, για το έτος 2018 ποσού 350.000,00 €
και για το έτος 2019 ποσού 640.000,00 €, του έργου «Αποκατάσταση Κέντρου 
Τέχνης και Πολιτισμού Δημοτικής Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης».

5. Λήψη απόφασης  για επανέγκριση, ανακατανομή και διάθεση πίστωσης πολυετούς
υποχρέωσης συνολικού ποσού 770.000,00 €, για το έτος 2018 ποσού 309.155,00 €
και  για το έτος 2019 ποσού 460.845,00 €, του έργου «Ανάπλαση πλατειών και
Κοινοχρήστων Χώρων 2017  Δημοτικής Ενότητας Γέρακα».

6. Λήψη απόφασης  για επανέγκριση, ανακατανομή και διάθεση πίστωσης πολυετούς 
υποχρέωσης συνολικού ποσού 73.000,00 €, για το έτος 2018 ποσού 38.000,00 € 
και για το έτος 2019 ποσού 35.000,00 €, του έργου «Τοπικές παρεμβάσεις στο 
δίκτυο ομβρίων  Δημοτικής ενότητας Γέρακα».

7. Λήψη απόφασης  για επανέγκριση, ανακατανομή και διάθεση πίστωσης πολυετούς
υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.499.033,95 €, για το έτος 2018 ποσού 300.000,00
€ και για το έτος 2019 ποσού 1.199.033,95 €, του έργου «Οδοποιία εντός σχεδίου
έτους 2016 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης».

8. Λήψη απόφασης  για επανέγκριση, ανακατανομή και διάθεση πίστωσης πολυετούς
υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.462.228,62 €, για το έτος 2018 ποσού 400.000,00
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€ και  για  το  έτος  2019 ποσού  1.062.228,62  €,  του έργου  «Συντήρηση  οδικού
δικτύου έτους 2016-2017 της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης».

9. Λήψη απόφασης  για επανέγκριση, ανακατανομή και διάθεση πίστωσης πολυετούς
υποχρέωσης  συνολικού  ποσού  4.000.000,00  €,  για  το  έτος  2018  ποσού
1.000.000,00 € και για το έτος 2019 ποσού 3.000.000,00 €, του έργου «Συντήρηση
οδών εντός και εκτός σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης».

10.  Λήψη απόφασης για διάθεση πιστώσεων δαπανών προμηθειών, έργων και εργασιών
που απορρέουν από αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης προηγούμενων οικονομικών ετών
και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

Γέρακας,  29-01-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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