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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 15η ΜΑΪΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας 
ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι 
θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 5ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης για Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με 

τίτλο : «Καθορισμός στρατηγικής και τεχνικών – οργανωτικών μέτρων 
αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τη 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679-ΓΚΠΔ».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς 
υποχρέωσης, συνολικού ποσού 11.457,60 €, για το έτος 2018 ποσού 7.000,00€ 
και για το έτος 2019 ποσού 4.457,60 €, για την υπηρεσία μεταφορών χρημάτων 
(χρηματαποστολές) του Δήμου.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμός 
υπόλογου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Παροχή ΕΥΔΑΠ για 
ύδρευση Κοινόχρηστων Χώρων ( κοινόχρηστος χώρος στο Ο.Τ.1 και 5 μεταξύ 
των οδών Μιλτιάδου & Λεωφ. Μαραθώνος) Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου 
Παλλήνης».

6. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον 
Τάγκα Δημήτριο.

7. Λήψη απόφασης για Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία  «ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.».

8. Λήψη απόφασης για Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία  «LOGICOM A.E.B.E.».

9. Λήψη απόφασης για έγκριση των υπ’ αρ. 11682/5-4-2018 και 12875/19-4-2018 
Αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης για ορισμό  Δικηγόρου για 
νομική  εκπροσώπηση σε επείγουσες υποθέσεις του Δήμου  (Διαδικασία 
Ασφαλιστικών Μέτρων) και έγκριση διάθεσης της αμοιβής του πληρεξουσίου 
δικηγόρου.

Γέρακας,  11-05-2018
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