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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 9η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 Δημοτικό Συμβούλιο περί 11ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης 
υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 
έτους 2018 του Δήμου Παλλήνης.

3. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού 
για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 08/2017.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών α)Αξιολόγησης Δικαιολογητικών 
συμμετοχής & β) Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 2018-2019 – αρ. μελέτης: 28/2018».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας της 
υπ΄αριθμ. 81/18 υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή  για εργασίες απομάκρυνσης και 
διάθεσης μπαζών».

6. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  Αξιολόγησης  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  για  την  ανάδειξη  προμηθευτή  με  τίτλο:  «ΣΙΤΙΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2018-2019»

7. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της
διενέργειας  πρόχειρου  (συνοπτικού)  διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία  με  τίτλο:
«Επισκευή & μετατροπή παλαιάς τεχνολογίας σε φωτιστικά τεχνολογίας LED» 

8. Λήψη  απόφασης  κατάρτισης  των  όρων  διακήρυξης  της  διενέργειας  ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Επείγουσες αντιπλημμυρικές
εργασίες Δ.Ε. Γέρακα».

9. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  όρων  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  και  έγκριση
μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. υπηρ. 46/2018

10. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο
«Αμοιβή Ορκωτού Εκτιμητή Ακινήτων».
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11. Λήψη  απόφασης  για επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής  καλής εκτέλεσης
στην   εταιρία Μ.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι.ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ για  την  υπηρεσία με  τίτλο
«επισκευή οχημάτων(αρ. μελέτης 83/2017)».

12. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 29760/1-10-2018 Απόφασης του 
Δημάρχου Παλλήνης για ορισμό δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση σε 
επείγουσες υποθέσεις του Δήμου (Διαδικασία εργατικών διαφορών).

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία 
Ασφαλιστικών Μέτρων) στην υπόθεση Κουγιουμτζή Παρασκευής, Γεροντάκη 
Ασημίνας κ.λ.π. σύνολο 6 (έξι) ενάγοντες κατά του Δήμου Παλλήνης.

Γέρακας,  05-10-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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