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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 24η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019,  ημέρα της
εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του κάτωθι
θέματος : 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου Α.Π.Ε. Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο με
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ  & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 05/2016.

2. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  διενέργειας  προμήθειας,  έγκριση  τεχνικών
προδιαγραφών και  κατάρτιση των όρων διακήρυξης  της δημοπρασίας  για  την
υπ΄αριθμ. 76/2019 προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων».

3. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου  για  την  υπηρεσία  με  τίτλο:  «Φύλαξη  και  επιτήρηση  των  κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παλλήνης»

4. Λήψη  απόφασης  για  ακύρωση  της  347/2019  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της
δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων».

6. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  του  έργου  με  τίτλο:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ- ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια
με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &  ΠΑΡΟΧΗ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΣΕ  ΝΕΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ».

8. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της υπ΄αριθμ. 42127/28-12-
2018  σύμβασης  με  τίτλο:  «ΑΜΟΙΒΗ  ΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ».

9. Λήψη απόφασης  για  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:
«Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2018) Δ.Ε. Ανθούσας».

10. Λήψη απόφασης  για  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:
«Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2018) Δ.Ε. Παλλήνης».

11. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο:
«Περιφράξεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Παλλήνης (2018)».

12. Λήψη απόφασης  για  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:
«Συντήρηση  Ηλεκτρομηχανολογικών  Εγκαταστάσεων (Υδραυλικά,  Κλιματισμός,
Αποχέτευση κ.λ.π.) Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ανθούσα (2018)».

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση Ιωάννα
Τσουραμάνη κατά του Δήμου Παλλήνης.
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14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου στην υπόθεση Χαράλαμπου Τούμπανου κ.λ.π. κατά του Δήμου Παλλήνης
(Διαδικασία Απαλλοτριώσεων).

15. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  στην  υπόθεση  Μαρία
Φιορεντίνου κ.λ.π. κατά του Δήμου Παλλήνης.

16. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση Ιωάννης
Θεοδωρακόπουλος κατά του Δήμου Παλλήνης.

17. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση Αρκάδας κ.λ.π. κατά
του Δήμου Παλλήνης.

18. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε συμβολαιογράφο την σύνταξη συμβολαίου που
αφορά  την  αγοραπωλησία  ακινήτων  για  την  στέγαση  Σ.Μ.Α.  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΟΥ.

Γέρακας 

20-12-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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