
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αρ. Πρ. 62/2017 
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12                                                     
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 12η Δεκεμβρίου  2017, 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 έγκρισης 
προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης του Ο.Π.Δ. 
Δήμου Παλλήνης έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση των παρακάτω πιστώσεων:
 α. προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Παλλήνης ετών 2017-2018 και
β. για δημοσιεύσεις στις εφημερίδες: 1) «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ» - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» - «Η
ΕΒΔΟΜΗ»  &  «ΑΤΤΙΚΟ  ΒΗΜΑ»  της  περίληψης  διακήρυξης  του  ανοιχτού  διεθνή
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ως άνω προμήθειας.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
υπ΄αριθμ.  37/2017  προμήθεια  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  και  ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,  για  την  αποσφράγιση  των
προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών.

5. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών Φ.Π.Α. ΥΔΡΕΥΣΗΣ και Προσαυξήσεων του.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία  με 
τίτλο: «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (2017)».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια   με 
τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων».

8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια   με 
τίτλο: «Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος  για υλοπ. πράξης    “Κέντρο 
Κοινότητας  Δήμου Παλλήνης " ΠΕΠ "Αττική 2014-2020».

9. Λήψη απόφασης για έγκριση όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «Κατασκευή 
μονοπατιού μεταξύ των Ο.Τ.118   και Ο.Τ. 119 περιοχής Πανοράματος».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία   με 
τίτλο: «Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 
για το περιβάλλον με έμφαση στην ανακύκλωση και στην εξοικονόμηση ενέργειας».

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία   με 
τίτλο: «Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας τήρησης μητρώου ιατρικών πράξεων και 
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νοσηλείας αδέσποτων ζώων».

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία   με 
τίτλο: «Ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης της Τοπικής 
Οικονομίας».

13. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία   με 
τίτλο: «Υπηρεσία καθαρισμού φρεατίων Δ.Ε Παλλήνης (2017)».

14. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία   με 
τίτλο: «Υπηρεσία καθαρισμού φρεατίων Δ.Ε Γέρακα (2017)».

15. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την υπηρεσία   με 
τίτλο: «Υπηρεσία καθαρισμού φρεατίων Δ.Ε Ανθουσας (2017)».

16. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Υπηρεσία κοπής και απομάκρυνσης ριζών σε κοινόχρηστους χώρους, 
(2017)», αρ. μελ. 56/2017.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας των οχημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας έτους 2018 Δ. Παλλήνης.

18. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας των οχημάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2018 Δ. Παλλήνης.

19. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας έτους 2018 Δ. Παλλήνης.

20. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας των οχημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης έτους 2018 Δ. Παλλήνης.

21. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας των οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2018 Δ. Παλλήνης.

22. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας των οχημάτων της Υπηρεσίας Κήπων έτους 2018 Δ. Παλλήνης.

23. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας των οχημάτων της Υπηρεσίας Πολεοδομίας έτους 2018 Δ. Παλλήνης.

24. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί 
αιτήματος του τμήματος εσόδων με θέμα:  «τοποθέτηση παράνομων πινακίδων στα 
όρια του Δήμου» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου.

25. Λήψη απόφασης έγκριση και διάθεση πίστωσης για αποζημίωση του κ. ΠΑΝΤΑΖΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 14709/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών.

26. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή 
του Δήμου στη «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.».

27. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στην άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του ΣτΕ κατά της αποφάσεως 
που εξέδωσε η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (Πρακτικό 2ο /23-02-2017) στην προσφυγή Χρηστάκη Κοκονέση.

28. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΔΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 
ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων (ΚΕΚ) 
2017 οχημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου.

29. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπολόγου ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
από ένταλμα προπληρωμής ποσού 2.965.177,93 € για την πληρωμή των προνοιακών 
επιδομάτων Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου ( Ε΄ΔΙΜΗΝΟ 2017) .

30. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπολόγου ΚΟΚΟΤΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από ένταλμα 
προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων και έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών 
από Κτηματολογικά Γραφεία.
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31. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπολόγου ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ από ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας
καυσαερίων (ΚΕΚ) 2017 οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας

32. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπολόγου ΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ από 
ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων (ΚΕΚ) 
2017 οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

33. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπολόγου ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ από ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας 
καυσαερίων (ΚΕΚ) 2017 οχημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

34. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπολόγου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ από ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας 
καυσαερίων (ΚΕΚ) 2017 οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας

35. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπολόγου ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ του 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ από ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας 
καυσαερίων (ΚΕΚ) 2017 οχημάτων της Υπηρεσίας Πολεοδομίας.

36. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπολόγου ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας 
καυσαερίων (ΚΕΚ) 2017 οχημάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

37. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιας 
δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ για την υπόθεση ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΙΤΤΑΡΑ- ΨΑΡΑΚΗ.

38. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου 
δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ για την υπόθεση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ.

39. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου 
δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ για την υπόθεση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

40. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου 
δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ για την υπόθεση ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ.

41. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου 
δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ για την υπόθεση ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

42. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου 
δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ για την υπόθεση ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ.

43. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου 
δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ για την υπόθεση ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ.

44. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου 
δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ για την υπόθεση ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ.

Γέρακας,  08-12-2017

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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