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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  19η Δεκεμβρίου
2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να
αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση των παρακάτω πιστώσεων:
 α. προμήθειας μηχανήματος εκσκαφέα φορτωτή 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.

2. Λήψη απόφασης για  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και  κατάρτιση των όρων
διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού», αρ. μελ. 06/2017.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ. για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών – ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών του άρθρου 20 της 
διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Πληροφόρησης και 
Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ. 86/2017

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια  με
τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση εφεδρικού συστήματος αντλιών , αντλιοστασίου 
Κοραή».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια  με
τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια  με
τίτλο: «Υπηρεσία καταγραφής και καταμέτρησης απομακρυσμένων και αφανών 
μετρητών ύδρευσης (2017) Δ.Ε. Γέρακα».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών Ύδρευσης 
(φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κλπ.)».

8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσίες Διαχείρισης Εχθρών των Φοινικοειδών», αρ. μελ. 60/2017

9. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της 
υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών- λογιστών για έλεγχο 
οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 Δήμου Παλλήνης».

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
σχετικά με νομικά θέματα που αφορούν την ΠΟΑΔΠ Κτήματος Καμπά.

11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
για εξωδικαστικό συμβιβασμό για καθορισμό τιμής μονάδας για μετατροπή 
εισφοράς γης σε χρήμα – υπόθεση ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΙΧΑΗΛ 
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ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του 
δικηγόρου.

12. Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 29,52 € της 
ΑΑΥ 1430/2017 με ΑΔΑ ΩΖΨ9ΩΞΚ-ΔΤ0 στον Κ.Α. 10-6012.0012 με τίτλο: 
«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους υπαλλήλους του
Δήμου προηγούμενων ετών σε χρήμα».

13. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.023,22 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  00.8117.0009 του  προϋπολογισμού  του  έτους  2017  με  τίτλο
«Πρόστιμα  και  προσαυξήσεις  εισφορών  ασφαλιστικών  ταμείων  προηγούμενων
χρήσεων». 

14. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.245,00 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  00.8117.0010 του  προϋπολογισμού  του  έτους  2017  με  τίτλο
«Δαπάνες από εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων». (αφορά
την  ορθή  απεικόνιση  στην  οικονομική  διαχείριση  για  την  αμοιβή  εργασίας  της
Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε.Ε.).

15. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.849,25 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  00.8117.0010 του  προϋπολογισμού  του  έτους  2017  με  τίτλο
«Δαπάνες από εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων». (αφορά
διαφορά από απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ).

16. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 436.929,46 €
σε βάρος του Κ.Α.  00.8117.0011 του προϋπολογισμού του έτους 2017 με τίτλο
«Δαπάνες ΕΥΔΑΠ προηγούμενων χρήσεων που εξοφλήθηκαν από ΥΠ.Ε.Σ.» (αφορά
την ορθή απεικόνιση στην οικονομική διαχείριση) (ΓΛΠ 392/14-12-2017 Λογιστική
τακτοποίηση βάσει της υπ΄αρ. 319/2017 απόφασης Δ.Σ.).

17. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 109,45 
€ στον κ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 430/12-12-2017 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

18. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 318,61 
€ στην κ. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 431/12-12-2017 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου.

19. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 82,93 €
στην κ. ΚΟΥΒΑ- ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 429/12-12-2017 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

20. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ΄αριθμ. 595/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Γέρακας,  15-12-2017

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος 
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