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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 3η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019,  ημέρα  της
εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των
κάτωθι θεμάτων : 

1. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 11ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού χρήσης 2019.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &  ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣE ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» & καθορισμός 
του τρόπου εκτέλεσης.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣE ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ  ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση της διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», για 
τρία (3) έτη.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης υπό προμήθεια είδους και παράταση
χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 834 ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», 
αρ. μελ. Προμήθειας 85/2017

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού και ανάδειξη οριστικού 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.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού και ανάδειξη οριστικού 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 .

9. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο:  με τίτλο «Προμήθεια διάφορων 
ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο:   «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών 
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υλικών Δ.Ε. Παλλήνης (2019)».
11. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάθεσης της υπηρεσίας  με τίτλο 

«Πρότυπο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τις δαπάνες».
12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 

Δήμου Παλλήνης στη δικάσιμο της 11/12/2019, ενώπιον του Συμβουλίου 
Επικρατείας  Τμήμα Ε΄ στην υπόθεση των 1. Κων/νου Ιωάννου Μπιράκη και 2. 
Νικολάου Ιωάννου Μπιράκη.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στην υπόθεση «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» κατά του Δήμου Παλλήνης την 
11/12/2019.

14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 8ο Μονομελές 
στην υπόθεση του Βασιλείου Λιακόπουλου κατά του Δήμου Παλλήνης με δικάσιμο
την 4/12/2019.

15. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία «UNITRACK ΑΕΕ  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
Μηχανήματος Εκσκαφέα Φορτωτή».

16. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΕΜΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ».

17. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ Α.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ «ΤΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟ».

18. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΗΛΙΑ  από
ένταλμα  προπληρωμής  ποσού  21,00  €  για  την  πληρωμή  έκδοσης  κάρτας
καυσαερίων Κ.Ε.Κ. Νοεμβρίου 2019, για τα οχήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Παλλήνης.

19. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΣΑΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ από ένταλμα
προπληρωμής  ποσού  21,00  €  για  την  πληρωμή  έκδοσης  κάρτας  καυσαερίων
Νοεμβρίου  2019,  για  τα  οχήματα  της  Κοινωνικής  Υπηρεσίας του  Δήμου
Παλλήνης.

20. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από ένταλμα
προπληρωμής  ποσού  7,00  €  για  την  πληρωμή  έκδοσης  κάρτας  καυσαερίων
Νοεμβρίου  2019,  για  τα  οχήματα  της  Διοικητικής  Υπηρεσίας του  Δήμου
Παλλήνης.

21. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΚΟΛΑΪΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 971,00 € για την πληρωμή των τελών οχημάτων για τον
έλεγχο ΚΤΕΟ Νοεμβρίου 2019, για τα οχήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου Παλλήνης.

22. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  από
ένταλμα προπληρωμής ποσού 171,00 € για την πληρωμή των τελών οχημάτων
για  τον  έλεγχο  ΚΤΕΟ  Νοεμβρίου  2019,  για  τα  οχήματα  της  Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης.

23. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ από
ένταλμα  προπληρωμής  ποσού  49,00  €  για  την  πληρωμή  έκδοσης  κάρτας
καυσαερίων  Νοεμβρίου  2019,  για  τα  οχήματα  της  Υπηρεσίας  Ύδρευσης του
Δήμου Παλλήνης.

24. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπόλογου ΣΚΙΑΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ από ένταλμα
προπληρωμής  ποσού  35.000,00  €  για  την  πληρωμή  τελών  διοδίων  για  τη
διέλευση των οχημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης.

25. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΚΟΤΖΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 45,00 € για την πληρωμή των τελών οχημάτων για τον
έλεγχο ΚΤΕΟ Νοεμβρίου 2019 για  τα οχήματα της  Διοικητικής Υπηρεσίας  του
Δήμου Παλλήνης.

2



26. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
από  ένταλμα  προπληρωμής  ποσού  7,00  €  για  την  πληρωμή  έκδοσης  κάρτας
καυσαερίων Νοεμβρίου 2019 για τα οχήματα της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου
Παλλήνης.

27. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΚΑΛΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 195,00 € για την πληρωμή παράβολων για πολεοδομικές
τακτοποιήσεις ακινήτων του Δήμου Παλλήνης, βάσει του Ν. 4495/2017.

28. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 1.000,00 € για την πληρωμή ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ
εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Γέρακας 

29-11-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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