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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 30η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019,  ημέρα  της

εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα 13:00 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί

των κάτωθι θεμάτων : 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί της 10ης 
αναμόρφωσης  προϋπολογισμού έτους 2019 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

2. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  της  9ης αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π..

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΟΔΟΥ  ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ  (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)», αρ. μελ. 04/2018

4. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών για το
έργο με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

5. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διενέργειας
Διαγωνισμού  για  Λοιπές  Προμήθειες  και  Προμήθειες  Αναλωσίμων  της  Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2019 και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για  την προμήθεια  με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΣΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ».

6. Λήψη απόφασης για παράταση περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ».

7. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  ποσού
195,00  €  για  την  πληρωμή  παράβολων  σχετικά  με  τις  πολεοδομικές
τακτοποιήσεις ακινήτων του Δήμου Παλλήνης, βάσει του Ν. 4495/2017.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 21,00 €
για την πληρωμή των τελών οχημάτων για τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοσης κάρτας
καυσαερίων  Νοεμβρίου  2019,  για  τα  οχήματα  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του
Δήμου Παλλήνης.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 7,00 €
για την πληρωμή των τελών οχημάτων για τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοσης κάρτας
καυσαερίων Νοεμβρίου 2019, για τα οχήματα της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του
Δήμου Παλλήνης.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 31,00 €
για την πληρωμή των τελών οχημάτων για τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοσης κάρτας
καυσαερίων για Οκτώβριο και Νοέμβριο 2019, για τα οχήματα της  Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης.
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11. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 49,00 €
για την πληρωμή των τελών οχημάτων για τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοσης κάρτας
καυσαερίων Νοεμβρίου 2019, για τα οχήματα της  Υπηρεσίας Ύδρευσης  του
Δήμου Παλλήνης.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 7,00 €
για την πληρωμή των τελών οχημάτων για τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοσης κάρτας
καυσαερίων Νοεμβρίου 2019, για τα οχήματα της  Υπηρεσίας Πρασίνου  του
Δήμου Παλλήνης.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 21,00 €
για την πληρωμή των τελών οχημάτων για τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοσης κάρτας
καυσαερίων Νοεμβρίου 2019, για τα οχήματα της  Κοινωνικής Υπηρεσίας  του
Δήμου Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 7,00 €
για την πληρωμή των τελών οχημάτων για τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοσης κάρτας
καυσαερίων Νοεμβρίου 2019, για τα οχήματα της Διοικητικής Υπηρεσίας του
Δήμου Παλλήνης.

15. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης εγγράφων του
Τμήματος Εσόδων.

16. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών –Τμήμα 7ο -Μονομελές στην
υπόθεση του Ευάγγελου Τσακίρογλου κατά του Δήμου Παλλήνης  με δικάσιμο
την 6/11/2019

17. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 26ο Μονομελές
στην υπόθεση του Γεωργίου Χατζημαρή κατά του Δήμου Παλλήνης με δικάσιμο
την 11/11/2019.

18. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  Παλλήνης  στη  δικάσιμο  της  12/11/2019,  ενώπιον  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου  Αθηνών  (Τμήμα  17ο Τριμελές),  στην  υπόθεση  του  Εμμανουήλ
Πρινιωτάκη.

19. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 18ο Μονομελές
στην υπόθεση της Αγγελικής Αιγινήτου κατά του Δήμου Παλλήνης με δικάσιμο
την 13/11/2019.

20. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 18ο Μονομελές
στην υπόθεση της Βιολέτας Αιγινήτου κατά του Δήμου Παλλήνης με δικάσιμο
την 13/11/2019.

21. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 18ο Μονομελές
στην υπόθεση της Στέλλας Αιγινήτου κατά του Δήμου Παλλήνης με δικάσιμο  την
13/11/2019.

22. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 18ο Μονομελές
στην υπόθεση της ΠΙΤΤΑΡΑ ΨΑΡΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ κατά του Δήμου Παλλήνης με
δικάσιμο  την 13/11/2019.

23. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 18ο Μονομελές
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στην υπόθεση της Καρανίκα Φιδάνου Μελπομένης κατά του Δήμου Παλλήνης με
δικάσιμο  την 13/11/2019.

24. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 18ο Μονομελές 
στην υπόθεση του  Γεωργίου Λύρα κατά του Δήμου Παλλήνης με δικάσιμο  την 
13/11/2019.

25. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 18ο Μονομελές
στην  υπόθεση  της  Μαρία  Λύρα  κατά  του Δήμου Παλλήνης  με  δικάσιμο   την
13/11/2019.

26. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  Παλλήνης  στη  δικάσιμο  της  14/11/2019,  ενώπιον  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τμήμα 19ο Μονομελές)  στην υπόθεση του Εμμανουήλ
Παρασκευά.

27. Λήψη απόφασης για άσκηση εφέσεως κατά της υπ΄αριθ. 8323/2019 αποφάσεως
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 26ο Τριμελές (υπόθεση Αλέξανδρου
Τάκη) και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

28. Λήψη απόφασης για άσκηση εφέσεως κατά της υπ΄αριθ. 7117/2019 αποφάσεως
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 18ο Τριμελές (υπόθεση Βασίλειος
Πρεβεζιάνος  και Παναγιώτα Πρεβεζιάνου) και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

29. Λήψη απόφασης  για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή νομικής
γνωμοδότησης μετά από αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (υπόθεση
ΠΑΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑ).

30. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική συνδρομή σε
υπαλλήλους του Δήμου.

31. Λήψη απόφασης  για  αποδοχή της  με  αριθμό  33623/2019 γνωμοδότησης  του
δικηγόρου κ. Χρήστου Κουλιού για υπόθεση ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ.

32. Λήψη  απόφασης  για  κατάρτιση  των  όρων  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  για
μίσθωση ακινήτου για στέγαση του ΚΕΠ  Δ.Ε. Παλλήνης. 

Γέρακας 

25-10-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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