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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 17η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας
ΤΡΙΤΗ  και  ώρα 15:00 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι
θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 4ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2018.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσία καταγραφής και καταμέτρησης απομακρυσμένων και αφανών 
μετρητών ύδρευσης ( 2018) Δ.Ε. Γέρακα.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Υπηρεσία καταγραφής και καταμέτρησης απομακρυσμένων και αφανών 
μετρητών ύδρευσης ( 2018) Δ.Ε. Παλλήνης.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση των από 5/03/2018 και 30/03/2018 Πρακτικών της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού»

5. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη συμμετοχή 
υπαλλήλου σε σεμινάριο κατάρτισης σε θέμα «Τα βήματα υποβολής και 
διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών epde.gr (ΟΠΣ ΠΔΕ) και η υποχρεωτική του 
εφαρμογή από 2/2/2018.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτυακών
και περιφερειακών Συσκευών».

8. Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων δημοπράτησης για την αγορά χώρου για 
τη στέγαση Σ.Μ.Α.-ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ και λοιπών εγκαταστάσεων υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικαστική 
δαπάνη στην κ. Ευρώπη χήρα Επαμεινώνδα Ρίζου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
479/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας 
Καθαριότητας, μηνός Μαρτίου 2018. 

11. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης,  διάθεσης  πίστωσης,  σύσταση
εντάλματος προπληρωμής που  αφορά  την καταβολή τελών  διοδίων για  την
διέλευση   των  οχημάτων  της υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου  από την
Αττική οδό.
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12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή 
αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 14,59 € στον κ. ΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 68/13-3-2018 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή 
αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 6,66 € στην κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 67/13-3-2018 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.

14. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπόλογου ΣΚΙΑΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 1.740,48 € για πληρωμή «Τέλη λειτουργίας για σταθμούς 
κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων» για το 2018.

15. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
αναφορικά με παράνομη υδροληψία ακινήτου επί της οδού Καμελίας αρ. 8 (Ο.Τ. 
767, ΑΡ. ΟΙΚ. 01, πολεοδομική ενότητα Γαργηττός ΙΙ) και έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου

16. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
αναφορικά με την εφαρμογή από το Δήμο Παλλήνης δικαστικών αποφάσεων  του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς  8/2017, 61/2017 και 426/2017 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου 
δικηγόρου

17. Λήψη απόφασης για έγκριση αμοιβής δικαστικής επιμελήτριας για επίδοση 
εγγράφου του Δήμου Παλλήνης

18. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 605,68 € και 
έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου ΣΠΥΡΟΥ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, για αμοιβή ΕΥΔΑΠ για χορήγηση νέας παροχής νερού στο τμήμα 
της οδού Σκιάθου μεταξύ της οδού Μιλτιάδου και της Λ. Μαραθώνος.

19. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς κατασκευής φρεατίων ομβρίων επί της 
οδού Αφανών Ηρώων Δ.Ε. Παλλήνης.

Γέρακας,  13-04-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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