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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  3  η   ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα της εβδομάδας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και    ώρα     13:30 π.μ.  , για  να  συσκεφθούμε  και  να  αποφασίσουμε  επί  των
κάτωθι θεμάτων :

1. Λήψη απόφασης για παράταση περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 
12/2018.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 
12/2018.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της 24/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με θέμα: 
«Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020».

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή της 632/2020απόφασης του 3ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ 
(Διαδικασία Προσωρινής Προστασίας) αναφορικά με την υπ΄αριθμ. 122/2020 (ΑΔΑ: 
ΩΓ6ΟΩΞΚ-Η15) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού προσωρινού 
αναδόχου που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου» , για τρία (3) έτη, για την Ομάδα Δ 
(Σάκοι απορριμμάτων).

5. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρέωσης για συντήρηση οικογενειακού τάφου Δ.Ε. 
Παλλήνης.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για
συνδέσεις νέων παροχών, μετατοπίσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. (για επέκταση δικτύου Χ.Τ) 
στη δ/νση ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στην Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ του Δήμου Παλλήνης με αρ. παροχής : 
16078512 για το 2020, ποσού 3.967,96 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.0052.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 500 € για 
πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων.

8. Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης των επιτροπών που ορίστηκαν, με τις υπ΄αριθμ. 
10/2020 και 11/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και 380/2018 απόφαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου, με νέα μέλη λόγω αποχωρήσεων – μετατάξεων. .

9. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό σε υπόθεση καταβολής αποζημίωσης 
λόγω πρόκλησης ζημιών σε Ι.Χ. όχημα ( υπόθεση Μ. Παπαδογιάννη).

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Παλλήνης στη δικάσιμο της 6/7/2020, ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών-5ο
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Τμήμα, στην υπόθεση έφεσης του Μπαϊλα Κων/νου κατά του Δήμου Παλλήνης και κατά
την  υπ΄αριθ.  3901/2019  οριστικής  αποφάσεως  του  Τριμελούς  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών.

11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Παλλήνης στη δικάσιμο της 6/7/2020, ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών-5ο

Τμήμα, στην υπόθεση του Δήμου Παλλήνης κατά του Μπαϊλα Κων/νου  και κατά την
υπ΄αριθ.  3901/2019 οριστικής  αποφάσεως  του Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου
Αθηνών.

12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Παλλήνης  ενώπιον  του  Διοκητικού  Εφετείου  Αθηνών  (Τμήμα  7ο  Μονομελές)  στη
συζήτηση της εφέσεως που άσκησε ο Δήμος Παλλήνης κατά Βασιλείου και Παναγιώτας
Πρεβεζιάνου  και  κατά  της  με  αριθμό  7117/2019  απόφασης  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Μονομελές) την
9/7/2020 στην υπόθεση του Καλιοντζή Νικολάου.

14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο Μονομελές) την
13/7/2020 στην υπόθεση του Βρυζάλα Γεωργίου.

15. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για 
εξωδικαστικό συμβιβασμό για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, υπόθεση ΚΟΒΑ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ.

16. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΚΟΤΣΑΣΑΒΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 20,00 € για έλεγχο κάρτας καυσαερίων οχημάτων της υπηρεσίας 
καθαριότητας. 

Γέρακας,  29-06-2020

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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