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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 12η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας
ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι 
θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικού Συμβούλιο  περί 6ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού χρήσης 2018.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού που αναφέρεται στον έλεγχο των δικαιολογητικών – ανοίγματος 
Οικονομικών προσφορών για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», 
αρ. μελ. 8/2016. 

3. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας 
συνοπτικού ( πρόχειρου) διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή 
οχημάτων».

4. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας 
συνοπτικού ( πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
για παγκάκια».

5. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας 
συνοπτικού ( πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
πλυστικών μηχανημάτων».

6. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας 
συνοπτικού ( πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Γέρακα».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο:
«Επούλωση λακκουβών οδοστρωμάτων έτους 2018 Δήμου Παλλήνης και έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης της 
δημοπρασίας του εν λόγω έργου στην εφημερίδα.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια 
με τίτλο: «Σίτιση μαθητών ειδικών Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το 
σχολικό έτος 2018-2019.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λογιστική 
τακτοποίηση της αυτόματης ανάκλησης από την ΤτΕ του υπολοίπου ποσού για το 
έργο: «Μελέτη Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων
Δημοτικής Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και έκδοση 
εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή κτηματολογίου για την δήλωση περί 
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καθορισμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο κτίριο «Διοικητικών, 
Κοινωνικών, Πολιτιστικών  λειτουργιών της Δ.Ε. Ανθούσας».

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποζημίωση 
επικειμένων φερόμενου ιδιοκτήτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΒΕΤΤΑ, στην περιοχή ΠΕ11 
Βακαλόπουλο Δήμου Παλλήνης.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποζημίωση 
λόγω ρυμοτομίας στην Π.Ε. Κέντρο της Δ.Ε. Γέρακα της φερόμενης ιδιοκτήτριας 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΑΒΑΡΗ.

13. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία ΤΥΡΛΗ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – Βιοτεχνία Πλαστικών Εμπορία Χαρτικών, 
Απορρυπαντικών και ειδών Συσκευασίας.

14. Λήψη  απόφασης  για  επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  στην
εταιρεία TEXNIKOMER  A.E.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΦΜ 094178127, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

15. Λήψη  απόφασης  για  επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  στην
εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, PANTOPOLIO,  ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 

16. Λήψη απόφασης  για άσκηση εφέσεως και ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για
την  εκπροσώπηση  του  Δήμου  ενώπιον  του  Εφετείου  Αθηνών  στην  υπόθεση
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ και έγκριση αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου»

17. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στο Μ.Π.Α. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη 
δικάσιμο της 20-Ο6-18 (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡΧΟΝΤΗ, ΜΙΓΑ, ΣΤΑΘΗ ΚΛΠ.) και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου» 

18. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στο Μ.Π.Α. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη 
δικάσιμο της 29-06-2018 (ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΝΤΟΥ) και έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου»

19. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στο Μ.Π.Α. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη 
δικάσιμο της 27-06-2018 (Υπόθεση ΚΟΥΚΙΔΗ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ, 
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του 
πληρεξούσιου δικηγόρου».

20. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΚΩΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 337,55 € για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων Β. διμήνου 
2018. 

21. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από τα εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» για την
ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Γέρακας,  08-06-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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