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Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,  σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης
στην  Δ.Ε.  Γέρακα,  επί  της  οδού  Ιθάκης  12,  την 15η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019,  ημέρα  της
εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί
των κάτωθι θεμάτων : 

1. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  Σχεδίου  Προϋπολογισμού  έτους  2020  και
ενσωμάτωσή  του  στην  ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  του  Υπουργείου
Εσωτερικών.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της προμήθειας απορριμματοφόρων και
λοιπών οχημάτων – μηχανημάτων έργου.

3. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής  Διενέργειας  της
προμήθειας  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  μηχανημάτων  έργου  περί
αντικατάστασης  κινητήρα  με  νεότερης  τεχνολογίας  στα  προσφερθέντα
απορριμματοφόρα.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, 
ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα (2019)» αριθμός μελέτης: 45/2019.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, 
ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης (2019)» αριθμός μελέτης: 46/2019 .

6. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης- τεχνικών προδιαγραφών, τρόπος 
εκτέλεσης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού- αξιολόγησης για την υπηρεσία  με
τίτλο «Πρότυπο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τις δαπάνες». 

7. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης  
διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)».

8. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης  
διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Παλλήνης (2019)».

9. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεώσεων σε τροχαίες παραβάσεις.
10. Λήψη  απόφασης  για  ακύρωση  της  με  αριθμό  435/2019  απόφασης  της

Οικονομικής Επιτροπής.
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