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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  11η 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 κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το 
έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 02/2018

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ »αρ. μελ. 12/2017

3. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του 
ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)», 
αρ. μελ. 04/2018.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμός 
υπόλογου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για 
συνδέσεις νέων παροχών, μετατοπίσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. – ΓΙΑ σύνδεση με το 
δίκτυο Μ.Τ. της παροχής με αριθμό 16076298 ΦΟΠ στην δ/νση ΟΛΥΜΠΙΑΣ – 
ΕΡΑΤΟΥΣ/ΠΑΛΛΗΝΗ» για το έτος 2018.

5. Λήψη  απόφασης  για  επιστροφή  εγγυητικής  καλής  εκτέλεσης  στην  εταιρεία
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για  την υπηρεσία  με  τίτλο:  «Υπηρεσίες  αποψίλωσης  για
πυροπροστασία, 2017».

6. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεσης  πίστωσης   υπερωριακής
απασχόλησης μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου  υπ.  Ύδρευσης,  Νεκροταφείου,  Ληξιάρχων  και
Πρακτικογράφων μηνός  Απριλίου.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή 
αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 102,20 € στον κ. ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗ 
ΠΑΝΑΓΗ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 099/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή 
αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 102,20 € στον κ. ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗ 
ΕΥΑΝΘΙΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 099/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

9. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΔΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 70,00 € για την πληρωμή τελών Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοσης 
κάρτας καυσαερίων (K.E.K) 2018, Τεχνικής Υπηρεσίας.
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10. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 347,00 € για την πληρωμή τελών Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοσης 
κάρτας καυσαερίων (K.E.K) 2018, Υπηρεσίας Καθαριότητας.

11. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 12,00 € για την έκδοση κάρτας καυσαερίων (K.E.K) 2018, 
Υπηρεσίας Πρασίνου.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  ετήσια 
συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό  Δίκτυο   Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας 

Γέρακας,  07-05-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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	Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπ. Ύδρευσης, Νεκροταφείου, Ληξιάρχων και Πρακτικογράφων μηνός Απριλίου.

