
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αρ. Πρ. 59/2017 
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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Ταχ. Κώδ. : 153 44                                                   
Τηλ.: 210-66.04.600                                     
 Fax :210-  66.12.965                                            

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 29η Νοεμβρίου  2017, ημέρα της
εβδομάδας  ΤETAΡΤΗ  και  ώρα 14:00  μ.μ.,  για  να  συσκεφθούμε  και  να
αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για τo έργο  με τίτλο: «Υπογειοποίηση
δικτύου ύδρευσης για λόγους δημοσίας υγείας στην περιοχή Δέση» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.

2. Κατακύρωση  αποτελέσματος  και  ανάδειξη  οριστικού  αναδόχου  του  πρόχειρου
διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αδρανών  υλικών κ.λπ. Δ.Ε.
Γέρακα -Παλλήνης-Ανθούσας (2017)»

3. Λήψη απόφασης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο  «Επισκευής Οχημάτων»

4. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  μελέτης,  τρόπος  εκτέλεσης  και  ψήφιση  πίστωσης  της
προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων» της υπηρεσίας  Κοιμητηρίου Δ.Ε.
Γέρακα. 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου με
τίτλο «Κατασκευή μονοπατιού μεταξύ των Ο.Τ.118   και Ο.Τ. 119 περιοχής Πανοράματος».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια με τίτλο:
«Ηλεκτροκίνητες σειρήνες Πολιτικής Προστασίας».

7. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης   για  την  επισκευή  του
λεωφορείου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 3132 (πληρωμή από ασφαλιστική εταιρεία). 

8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία  με
τίτλο: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων».
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9. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία  με τίτλο:
«Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (2017)».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία  με τίτλο:
«Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης».

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία  με τίτλο:
«Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης».

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία  με τίτλο:
«Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γέρακα»

13. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας
με τίτλο: «Αμοιβή για υπηρεσία ηχητικής κάλυψης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων»

14. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας
με  τίτλο:  «Ενοικίαση  περιπτέρων,  παιχνιδιών  και  Χριστουγεννιάτικου  διάκοσμου  και
φωτισμού  για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων»

15. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας
με  τίτλο:  «Δαπάνες  φύλαξης  των  προσωρινών  εγκαταστάσεων  για  την  διοργάνωση  των
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων»

16. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της υπηρεσίας
με  τίτλο:  «Μίσθωση  χημικών  τουαλετών  για  την  διοργάνωση  των  Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων»

17. Έγκριση  Δαπάνης  και  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  της  υπηρεσίας  «εργασίες
εγκατάστασης εορταστικού φωτισμού»

18. Έγκριση  Δαπάνης  και  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  της  προμήθειας  «προμήθεια
ειδικού διαλύματος ADBLUE»

19. Έγκριση  Δαπάνης  και  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  της  προμήθειας  «προμήθεια
ψυχρού ασφαλτομίγματος»

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης για την υπηρεσία 
«Αμοιβές τήρησης πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου (2017).

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.818,49€ από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για την 
εξόφληση του 19ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων γειτονιάς Γαργηττού Ι προς συλλεκτήρες ΣΚΑ και ΣΚ3 Δημοτικής
Ενότητας Γέρακα (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ»

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας (Φ.Α.Π.) παρελθόντων ετών (2011, 2012, 2013)

24. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ β) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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25. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

26. Λήψη απόφασης για όρους διακύρηξης επαναληπτικού διαγωνισμού 2018 
«Ασφάλειες οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παλλήνης» 

Γέρακας,  24-11-2017

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος 
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