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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 16η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019,  ημέρα  της

εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα 14:30 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί

των κάτωθι θεμάτων : 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση  3ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού έτους 2019
του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

2. Λήψη απόφασης για αδυναμία των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης
να  αναλάβουν  την  τήρηση  του  Διπλογραφικού  Συστήματος  Γενικής  και
Αναλυτικής  Λογιστικής-  Κοστολόγησης  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

3. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  διενέργειας  της  υπηρεσίας,  έγκριση  τεχνικών
προδιαγραφών  και  κατάρτιση  των  όρων  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  της
υπ΄αριθμ. 73/2019 υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 5ΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
5. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του αντικειμένου του 3ου και 4ου

Παραδοτέου  με  ταυτόχρονη  μεταφορά  των  προς  τιμολόγηση  αξιών  της
υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Παλλήνης».

6. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  μελέτης  και  κατάρτιση  των  όρων  διακήρυξης
διενέργειας  συνοπτικού  (πρόχειρου)  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΚΟΚ,  ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ  ΟΔΩΝ  κ.λ.π.  Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

7. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  μελέτης  και  κατάρτιση  των  όρων  διακήρυξης
διενέργειας  συνοπτικού  (πρόχειρου)  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ κ.λ.π. Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ»

8. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη οριστικού
αναδόχου  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια  διαφόρων  υδραυλικών
υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)», αρ. μελ.
Προμήθειας 35/2019

9. Λήψη  απόφασης  περί  καθορισμού  δικαιωμάτων  σύνδεσης  με  το  δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων (αρ. μελέτης 07/2018).

10. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  για  αμοιβή
ΔΕΔΔΗΕ για παροχές ηλεκτροδότησης, συνδέσεις, μετατοπίσεις, επεκτάσεις κ.λ.π.
Δημοτικού Φωτισμού».
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11. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  για  την
πληρωμή των κοινοχρήστων Ιουλίου 2019 των Δημοτικών Ιατρείων Γέρακα.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 55,00 € για την
πληρωμή τραπεζών.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 45 € για
την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο καυσαερίων
(κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.)  Νοέμβριος 2019, για τα οχήματα της  Διοικητικής
Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 971 € για
την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο καυσαερίων
(κάρτα  καυσαερίων  κ.λ.π.)  Νοέμβριος  2019,  για  τα  οχήματα  της  Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 143,62€
για  την  πληρωμή  των  Τελών  οχημάτων  για  τον  έλεγχο  (ΚΤΕΟ),  έλεγχο
καυσαερίων  (κάρτα  καυσαερίων  κ.λ.π.)   Ιούνιο  2019,  για  τα  οχήματα  της
Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Παλλήνης.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος  προπληρωμής ποσού 171 €
για  την  πληρωμή  των  Τελών  οχημάτων  για  τον  έλεγχο  (ΚΤΕΟ),  έλεγχο
καυσαερίων  (κάρτα καυσαερίων  κ.λ.π.)   Νοέμβριο  2019,  για  τα  οχήματα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης εγγραφών των 308/2019, 310/2019
και 311/2019 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

18. Λήψη  απόφασης  για  διαγραφή  χρέωσης  για  τέλη  συντήρησης  καθαριότητας
Οικογενειακού Τάφου.

19. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα των
ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο Ο.Τ. 4065 αρ. οικ. 01,02 και 03Ν στην Δημοτική
Ενότητα Παλλήνης από τους Π.Φ. του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Π. Α-Μ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ.Κ. του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,  Κ.Ζ.  του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,  Π.Β.  κληρ.  Σ.Α.,  Π.Γ.  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Π.ΑΓ.  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,  Π.  Ι.  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  και  Σ.Κ.  του  ΙΩΑΝΝΗ  και
επαναβεβαίωση  στο  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ-  ΣΧΟΛΗ  Ι.Μ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε.

20. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 31658/2019 γνωμοδότησης
του  δικηγόρου  κ.  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΚΟΥΛΙΟΥ  για  δυνατότητα  εξωδικαστικού
συμβιβασμού με Β. Κωστόπουλο και Μ. σύζυγο Β. Κωστόπουλου. 

21. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης
για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε
χρήμα, (υπόθεση ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ).

22. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 30801/2019 (ΑΔΑ:Ψ77ΣΩΞΚ-ΠΜ5) 
Απόφασης του Δημάρχου Παλλήνης για ορισμό δικηγόρου για νομική 
εκπροσώπηση σε επείγουσες υποθέσεις του Δήμου (Υπόθεση Ζάγαρη Σπυρίδων 
ΑΚ 1644/2016) .

23. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 31163/2019 (ΑΔΑ:ΨΟΟΟΩΞΚ-8ΝΡ) 
Απόφασης του Δημάρχου Παλλήνης για ορισμό δικηγόρου για νομική 
εκπροσώπηση σε επείγουσες υποθέσεις του Δήμου (Υπόθεση Ζάγαρη Σπυρίδων 
ΑΚ 1059/2015) .

24. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στη δικάσιμο της 24/10/2019, ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Κρωπίας στην υπόθεση που αφορά αγωγή  των υπαλλήλων του Δήμου 1. 
Ασβέστης Βασίλειος, 2. Κουμπούνης Ιωάννης κ.λ.π. σύνολο εβδομήντα 
ενάγοντες κατά του Δήμου Παλλήνης.

25. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία 
ασφαλιστικών μέτρων) στην υπόθεση των: 1. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑΣ 2. 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3. ΔΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 4.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
5. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 6. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 7. ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, κατά του Δήμου Παλλήνης την 1/11/2019.
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26. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στη δικάσιμο της 4/11/2019, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών στην υπόθεση της Ευαγγελίας Κατσιγιαννάκη.

Γέρακας 

11-10-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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