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ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε  σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ
Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 1η Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι 
θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:  
«Προμήθεια καυσίμων των Δήμου Παλλήνης και των Νομικών του προσώπων ετών
2017-2020».».

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού για ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα 2017», αρ. προμ. 
23/2017.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού για ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης 2017», αρ. προμ. 
24/2017.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια  διαφόρων  υδραυλικών  υλικών  συντήρησης  και  επισκευής
εγκαταστάσεων του Δήμου (2017)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας (2017)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια εργαλείων κάδων (2017)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

8. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  Νο2  και  3  της  Ε.Δ.Δ.  για  την
προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια  υλικών  ελαιοχρωματισμού»  και  ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου. 

9. Λήψη  απόφασης  για  ακύρωση  του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:
«Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα 2017» αρ. μελ. 26/2017.

10. Λήψη απόφασης για ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης και Ανθούσας 2017» αρ. μελ. 
27/2017.

11. Λήψη  απόφασης έγκριση  δαπάνης  και  διάθεσης  πίστωσης  υπερωριακής
απασχόλησης μόνιμου προσωπικού, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, ληξιάρχων, πρακτικογράφου Τοπικού Συμβουλίου και
πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου,  μηνός Ιουλίου.
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12. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  της  υπολόγου  ΜΑΝΩΛΙΔΑΣΗ  ΙΩΑΝΝΑΣ  από
ένταλμα  προπληρωμής  ποσού  72,00  €,  για  πληρωμή  τελών  ΚΤΕΟ  και  έκδοση
κάρτας καυσαερίων 2017, Τεχνικής Υπηρεσίας.

13. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπολόγου ΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ  από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 1.263,00 €, για πληρωμή τελών ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας
καυσαερίων 2017, υπηρεσίας Καθαριότητας.

14. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου σύμφωνα με την 379/2014 απόφαση ορισμού και τον
από 11-07-2017 πίνακα δικηγοριών
 αμοιβών.

Γέρακας,  28-08-2017

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος 
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