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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 13η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας
ΤΡΙΤΗ  και  ώρα 14:30 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι
θεμάτων:

1. Λήψη απόφαση για έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ περί ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ» και ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου κατασκευής του έργου.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛOΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΚΑ».

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο:
«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 12/2017 και έγκριση δαπανών
και ψήφιση πιστώσεων για τις δημοσιεύσεις της περίληψης διακήρυξης αυτού 
στον τύπο.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: «ΕΠIΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ» και έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για τις 
δημοσιεύσεις της περίληψης διακήρυξης αυτού στον τύπο.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή για 
εργασίες απομάκρυνσης και διάθεσης μπαζών.

7. 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.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση της δαπάνης και ορισμός υπολόγου 
για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή «Τέλη λειτουργίας 
για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων» για το 2018.

9. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  υπερωριακής
απασχόλησης μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου υπηρεσίας καθαριότητας
μηνός Φεβρουαρίου.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμό υπολόγου
για  αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για  μετατόπιση δικτύου Μ.Χ.  και  Χ.Τ.  στην περιοχή Δ.Ε.
Παλλήνης / Π.Ε. 11 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμό υπολόγου
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για  αμοιβή  ΔΕΔΔΗΕ  για  σύνδεση  στο  δίκτυο  Μ.Τ.  της  παροχής  με  αριθμό
16076297 ΦΟΠ στην δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ/ΠΑΛΛΗΝΗ.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμό υπολόγου
για  αμοιβή  ΔΕΔΔΗΕ  για  σύνδεση  στο  δίκτυο  Μ.Τ.  της  παροχής  με  αριθμό
16076301 ΦΟΠ στην δ/νση ΘΡΑΚΗΣ – ΠΑΛΑΜΑ 2/ΠΑΛΛΗΝΗ.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμό υπολόγου
για  αμοιβή  ΔΕΔΔΗΕ  για  σύνδεση  στο  δίκτυο  Μ.Τ.  της  παροχής  με  αριθμό
16076300 ΦΟΠ στην δ/νση ΘΡΑΚΗΣ – ΠΑΛΑΜΑ 1/ΠΑΛΛΗΝΗ.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμό υπολόγου
για  αμοιβή  ΔΕΔΔΗΕ  για  σύνδεση  στο  δίκτυο  Μ.Τ.  της  παροχής  με  αριθμό
16076299 ΦΟΠ στην δ/νση ΚΑΒΑΦΗ- ΟΛΥΜΠΙΑΣ/ΠΑΛΛΗΝΗ.

15. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  για  την
πληρωμή  των  κοινοχρήστων  Οκτωβρίου,  Νοεμβρίου  2017και  Φεβρουαρίου,
Μαρτίου 2018 των δημοτικών ιατρείων Γέρακα.

16. Λήψη  απόφασης  και  έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  για  την
ανανέωση της μίσθωσης γραμματοθυρίδας στα ΕΛΤΑ για τι έτος 2018.

17. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για   επιστροφή
αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 30,12 € στην κ. ΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.  041/22-2-2018  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

18. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για   επιστροφή
αχρεωστήτως  εισπραχθέντος  ποσού  ύψους  72,60  €  στον  κ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ
ΘΕΟΔΩΡΟ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 042/22-2-2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

19. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για   επιστροφή
αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 86,57 € στον κ. ΛΥΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ
σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.  043/22-2-2018  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

20. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για   επιστροφή
αχρεωστήτως  εισπραχθέντος  ποσού  ύψους  66,39  €  στον  κ.  ΞΥΛΑ  ΛΑΜΠΡΟ
σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.  044/22-2-2018  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

21. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για   επιστροφή
αχρεωστήτως  εισπραχθέντος  ποσού  ύψους  100 € στον κ.  ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.  046/22-2-2018  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

22. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για   επιστροφή
αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 120,19 € στην κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.  045/22-2-2018  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου.

23. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης εγγράφων του
Τμήματος  Εσόδων και  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  έγκριση δαπάνης  και  διάθεση
ανάλογης πίστωσης.

Γέρακας,  09-03-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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