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ΠΡΟ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 

Καλείςτε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ του ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ, ςτο Δθμοτικό 

Κατάςτθμα τθσ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗ (Πλ. Ελευκερίασ) ςτισ 30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ, του ζτουσ 2018, 

θμζρα ΣΡΙΣΗ και ϊρα 19:00, για να ςυςκεφκοφμε και να αποφαςίςουμε, επί των κάτωκι 

κεμάτων: 

……………………….. 

 

1. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ τθσ 7θσ Σροποποίθςθσ Σεχνικοφ Προγράμματοσ 

ζτουσ 2018.  

2. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ τθσ 12θσ Αναμόρφωςθσ Προχπολογιςμοφ ζτουσ 

2018.  

3. Λιψθ απόφαςθσ περί αποδοχισ χρθματοδότθςθσ από πιςτϊςεισ ΑΕ 055 για 

"Επιςκευι, ςυντιρθςθ ςχολικϊν κτιρίων & αφλειων χϊρων και λοιπζσ δράςεισ από 

το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ".  

4. Λιψθ απόφαςθσ περί αποδοχισ χρθματοδότθςθσ Προγράμματοσ του Πράςινου  

Σαμείου ζτουσ 2018 για "Προμικεια οργάνων και εξοπλιςμοφ για τθ δθμιουργία 

ΠΑΙΔΙΚΗ  ΧΑΡΑ Α.μ.Ε.Α. ςτο Ο.Σ. 819 και ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΠΑΣΟΤ ςτο Ο.Σ. 834 τθσ Δ.Ε. 

Γζρακα του Διμου  Παλλινθσ".  

5. Λιψθ απόφαςθσ για Ανάρτθςθ τθσ Πολεοδομικισ μελζτθσ Π.Ε.3 ςτθ κζςθ «ΑΓΙΟ 

ΑΘΑΝΑΙΟ – ΛΟΦΟ» τθσ Δ.Ε. Παλλινθσ Διμου Παλλινθσ και επικφρωςθ 

κακοριςμοφ Οριογραμμϊν ρζματοσ Χαλκίδασ. 
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6. Λιψθ απόφαςθσ για Ανάρτθςθ τθσ Πολεοδομικισ Μελζτθσ Π.Ε. 14 - ΛΟΤΣΡΟ τθσ Δ.Ε. 

Παλλινθσ του Διμου Παλλινθσ και Επικφρωςθ κακοριςμοφ οριογραμμϊν ρζματοσ 

ΛΟΤΣΡΟΤ. 

7. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ τθσ τροποποίθςθσ κυκλοφοριακισ μελζτθσ ςτθ Δ.Ε. 

Γζρακα επί των οδϊν ουρι, Αρφββου, Ηρακλείτου, Αλκζτα και Ημακίασ. 

8. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ ι μθ ειςόδου–εξόδου οχθμάτων ςτθν εκτόσ ςχεδίου 

περιοχι επί τθσ Λ. Ανκοφςασ 22, Δθμοτικισ Οδοφ, ςτθν περιοχι «Άγιοσ Ακανάςιοσ» 

Δθμοτικισ Ενότθτασ Παλλινθσ. 

9. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ του Πρωτοκόλλου Προςωρινισ και Οριςτικισ 

Παραλαβισ του ζργου: «ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΓΑΡΓΗΣΣΟΤ Ι 

ΠΡΟ ΤΛΛΕΚΣΗΡΕ ΚΑ ΚΑΙ Κ3».  

10. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ του 6ου Α.Π.Ε. του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΤΝΔΕΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΙ Π.Ε. ΓΑΡΓΗΣΣΟ Ι & 

ΙΙ».  

11. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ τθσ 2θσ παράταςθσ χρονοδιαγράμματοσ για το ζργο: 

«ΣΟΠΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», με αρ. Μελ. 07/2017. 

12. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ τθσ υπ’ αρικ. 13/2018 μελζτθσ του ζργου 

«Μεταφορά Δικτφου Υδρευςθσ λόγω εφαρμογισ Ρυμοτομικοφ χεδίου» και τρόπου 

διενζργειασ. 

13. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ υποβολισ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ ςτθν 

Πρόςκλθςθ 16.36.2.Π7 ΤΜΕΠΕΡΑΑ ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 16. “ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΑΜΕΙΟΤ ΤΝΟΧΗ”, που χρθματοδοτείται από το Σαμείο υνοχισ με 

τίτλο: «Ενίςχυςθ/υποςτιριξθ εμπλεκόμενων ςτα ζργα του τομζα περιβάλλοντοσ 

ςτθν άςκθςθ του ζργου τουσ» τθσ πράξθσ με τίτλο «Ψθφιακι βάςθ δεδομζνων των 

γεωχωρικϊν δεδομζνων του δικτφου Υδρευςθσ του Διμου Παλλινθσ». 

14. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθ ι μθ πρωτοκόλλων οριςτικισ παραλαβισ 

εργαςιϊν/υπθρεςιϊν. 

15. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ τθσ 5θσ Αναμόρφωςθσ του ΝΠΔΔ «Οργανιςμόσ 

Προςχολικισ Αγωγισ και Κοινωνικισ Μζριμνασ Διμου Παλλινθσ». 

16. Λιψθ απόφαςθσ για οριςμό Διοικθτικοφ υμβουλίου, Προζδρου και Αντιπροζδρου 

του Ν.Π.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Προςχολικισ Αγωγισ και Κοινωνικισ 

Μζριμνασ Διμου Παλλινθσ». 



17. Λιψθ απόφαςθσ για οριςμό Διοικθτικοφ υμβουλίου, Προζδρου και Αντιπροζδρου 

τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Παλλινθσ (άρκρο 103 

παρ.4 Ν.3852/2010). 

18. Λιψθ απόφαςθσ για οριςμό Διοικθτικοφ υμβουλίου, Προζδρου και Αντιπροζδρου 

τθσ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Παλλινθσ (άρκρο 103 

παρ.4 Ν.3852/2010). 

19. Λιψθ Απόφαςθ για οριςμό Διοικθτικοφ υμβουλίου, Προζδρου και Αντιπροζδρου 

τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «Κοινωφελισ Επιχείρθςθ 

Ακλθτιςμοφ –Πολιτιςμοφ –Περιβάλλοντοσ Διμου Παλλινθσ». 

20. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ τθσ διαδικαςίασ για τθν προμικεια με τίτλο 

«Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ και λοιπϊν ειδϊν 

Παντοπωλείου» & κακοριςμόσ του τρόπου εκτζλεςθσ, που αφορά ςτον Διμο και 

ςτα Νομικά Πρόςωπα. 

21. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ τθσ διαδικαςίασ για τθν προμικεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΗ» & 

κακοριςμόσ του τρόπου εκτζλεςθσ τουσ, που αφορά ςτον Διμο και ςτα Νομικά 

Πρόςωπα. 

22. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ υποςτιριξθσ – ςυνδιοργάνωςθσ του Διμου  

Παλλινθσ  ςτθν εκδιλωςθ «ΜΣΒ Γζρακασ 2018 Vol.2» και εξειδίκευςθ εγκεκριμζνθσ 

πίςτωςθσ. 

23. Λιψθ απόφαςθσ για διαγραφι οφειλϊν από χρθματικοφσ καταλόγουσ κατόπιν 

καταλογιςμοφ ςε υπόλογο.  

24. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ διαγραφϊν και τακτοποιιςεων ςε βεβαιωτικοφσ 

καταλόγουσ φδρευςθσ λόγω προβλθματικισ λειτουργίασ υδρομζτρων. 

25. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ διαγραφϊν και τακτοποιιςεων ςε βεβαιωτικοφσ 

καταλόγουσ φδρευςθσ λόγω λανκαςμζνων καταμετριςεων. 

26. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ διαγραφϊν και τακτοποιιςεων ςε βεβαιωτικοφσ 

καταλόγουσ φδρευςθσ λόγω αφανϊν διαρροϊν. 

27. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ 

προνοιακοφ επιδόματοσ τθσ Ζ.Α του Ρ. 



28. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ επιςτροφισ  αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ 

τθσ Κ.Μ του Ε. 

29. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ 

προνοιακοφ επιδόματοσ ςτθν Π.Μ του Ι. 

30. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ κατανομισ εξειδικευμζνθσ πίςτωςθσ ποςοφ ςτθν Κ.Α 

του Χ., δικαιοφχου επιδόματοσ απροςτάτευτου παιδιοφ. 

31. Λιψθ απόφαςθσ για ορκι επανάλθψθ εγγραφϊν τθσ υπ' αρικ. 251/2018 απόφαςθσ 

Δθμοτικοφ υμβουλίου.  

32. Λιψθ απόφαςθσ για ορκι επανάλθψθ εγγραφϊν τθσ υπ' αρικ. 252/2018 απόφαςθσ 

Δθμοτικοφ υμβουλίου.  

33. Λιψθ απόφαςθσ για ορκι επανάλθψθ τθσ υπ’ αρικμ. 270/2018 απόφαςθσ 

Δθμοτικοφ υμβουλίου.  

34.  Λιψθ απόφαςθσ περί διόρκωςθσ λάκουσ πλθρωμισ και είςπραξθσ. 

35. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ κοπισ ζξι (6) ξερϊν δενδρυλλίων ςτθν διαςταφρωςθ 

των οδϊν Αιόλου και όλωνοσ, ςτθν περιοχι του Κάντηασ, τθσ Δ.Ε. Παλλινθσ.  

 

Γζρακασ, 26 - 10 – 2018 

 

Ο Πρόεδρος 

μζρος Κωνσταντίνος 

 


