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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 3η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας
Μ. ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του κάτωθι
θέματος:

1. Λήψη απόφασης για προέγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2012 και 
προέλεγχο λογαριασμού διαχείρισης (απολογισμού) Δήμου Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμός 
υπόλογου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «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.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Αμοιβή για σύνδεση λήψης σημάτων του Γραφείου Κίνησης (2018)».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση της 02/2018 μελέτης προμήθειας με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ» και έγκριση δαπάνης 
και διάθεσης αναλογούσας πίστωσης.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 
επίπλων γραφείου στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με MIS 5002601.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποζημίωση 
λόγω ρυμοτομίας του οικοπέδου με κτηματογραφικά στοιχεία 054602 στο Ο.Τ. 
751 στην Π.Ε. ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ της Δ.Ε. Γέρακα, (υπόθεση ΚΑΛΛΙΝΙΩΤΗ)

7. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπόλογου ΣΙΩΖΟΥ ΜΑΡΙΑΣ από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 57,31 € για την ανανέωση μίσθωσης γραμματοθυρίδας στα 
ΕΛΤΑ για το έτος 2018. 

8. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  από 
ένταλμα προπληρωμής ποσού 187,44  € για πληρωμή των κοινοχρήστων των 
Δημοτικών Ιατρείων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα. 

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
για την υπόθεση του Δήμου με την εταιρεία ANAMET και έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου. 

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης 
για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
(2017-2018)». 

11. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ARCANIA BETA 
PROPERTIES A.K.E.».

Γέρακας,  30-03-2018
Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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