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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 18η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα της εβδομάδας
ΠΕΜΠΤΗ και  ώρα 14:30 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι
θεμάτων : 

1. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 6ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού χρήσης 2019.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το
έργο  με  τίτλο:  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΕΓΗΣ  5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 01/2019.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το
έργο με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»,
αρ. μελ. 02/2019.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικού  ματαίωσης του Διαγωνισμού  της
Ε.Δ.Δ.  για  την  υπηρεσία   με  τίτλο:  «Φύλαξη  και  επιτήρηση  των  κτιρίων,
εγκαταστάσεων  και  χώρων  του  Δήμου  Παλλήνης»  Αρ.  μελέτης  προμήθειας:
158/2018.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της 
διενέργειας Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών  υλικών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)».

6. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  με  αριθμό  πρωτ.  835/2019  Συνοπτικού
Απολογισμού της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. για την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης
2019 για το διάστημα από 01/05/2019 έως 30/06/2019.

7. Λήψη απόφασης για αποδοχή της γνωμοδότησης του δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΟΥΛΙΟΥ για υπόθεση ΜΟΥΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ.

8. Λήψη απόφασης για αποδοχή της γνωμοδότησης του δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΟΥΛΙΟΥ για υπόθεση ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑ.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 21316/2019 (ΑΔΑ-ΩΖΑ5ΩΞΚ-8ΛΣ) 
Απόφασης του Δημάρχου Παλλήνης για ορισμό δικηγόρου για νομική 
εκπροσώπηση σε επείγουσες υποθέσεις του Δήμου (Διαδικασία Ασφαλιστικών 
Μέτρων) .

10. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 21308/2019 (ΑΔΑ: 678ΙΩΞΚ-13Τ) 
Απόφασης του Δημάρχου Παλλήνης για ορισμό δικηγόρου για νομική 
εκπροσώπηση σε επείγουσες υποθέσεις του Δήμου (Διαδικασία Ασφαλιστικών 
Μέτρων) .

11. Λήψη απόφασης για  έγκριση  της υπ’  αριθ.  22292/2019 (ΑΔΑ-ΨΗΘΤΩΞΚ-
16Λ) Απόφασης του Δημάρχου Παλλήνης για ορισμό δικηγόρου για νομική
εκπροσώπηση σε επείγουσες υποθέσεις του Δήμου (Διαδικασία Ασφαλιστικών
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Μέτρων) .
12. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 150 € 

για την  καταβολή τέλους απογραφής – ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και 
πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργων (Μ.Ε. αρ. πλαισίου 
1GOOOBO10944) και καταβολής ετήσιου τέλους κυκλοφορίας  ποσού 155€ 
σύμφωνα με την παρ. 1Β, άρθρου 6, Ν.3481/06 (ΦΕΚ162/Α/06).του Δήμου 
Παλλήνης.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 150 € 
για την  καταβολή τέλους απογραφής – ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και 
πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργων (Μ.Ε. αρ. πλαισίου 
JCB3CX10CK2737310) και καταβολής ετήσιου τέλους κυκλοφορίας  ποσού 155€
σύμφωνα με την παρ. 1Β, άρθρου 6, Ν.3481/06 (ΦΕΚ162/Α/06).του Δήμου 
Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 150 € 
για την  καταβολή τέλους απογραφής – ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και 
πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργων (Μ.Ε. αρ. πλαισίου (S/N 966834) 
και καταβολής ετήσιου τέλους κυκλοφορίας  ποσού 155€ σύμφωνα με την παρ. 
1Β, άρθρου 6, Ν.3481/06 (ΦΕΚ162/Α/06).του Δήμου Παλλήνης.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 150 € 
για την  καταβολή τέλους απογραφής – ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και 
πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργων (Μ.Ε. αρ. πλαισίου 5261111130) και
καταβολής ετήσιου τέλους κυκλοφορίας  ποσού 155€ σύμφωνα με την παρ. 1Β, 
άρθρου 6, Ν.3481/06 (ΦΕΚ162/Α/06).του Δήμου Παλλήνης.

Γέρακας,  12-07-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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