
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αρ. Πρ. 60/2017 
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12                                                     
Ταχ. Κώδ. : 153 44                                                   
Τηλ.: 210-66.04.600                                     
 Fax :210-  66.12.965                                            

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε  σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης 
στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 6η Δεκεμβρίου  2017, 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 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης 
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια
επίπλων γραφείου στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Παλλήνης» ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014- 2020 MIS 5002601.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Υπηρεσία κλαδέματος υψίκορμων δένδρων Δ.Ε. Παλλήνης», αρ. 
μελ. 57/2017.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Υπηρεσία κλαδέματος υψίκορμων δένδρων Δ.Ε. Γέρακα», αρ. μελ. 
58/2017

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Υπηρεσία κλαδέματος υψίκορμων δένδρων Δ.Ε. Ανθούσας», αρ. 
μελ. 59/2017

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Απεντόμωση – Μυοκτονία Δημοσίων Εγκαταστάσεων Δήμου 
Παλλήνης», αρ. μελ. 62/2017 

7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία 
με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου», αρ. μελ. 63/2017

8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια
με τίτλο: « Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων κήπου», αρ. μελ. 55/2017

9. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια
με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση αυτόματου ποτίσματος άρδευσης της 
πλατείας Μακεδονίας», αρ. μελ. 53/2017

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια
με τίτλο: «Προμήθεια φωτών, σπόρων», αρ. μελ. 52/2017

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Επεμβάσεις ψεκασμών καταπολέμησης κουνουπιών», αρ. μελ. 
61/2017

12. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 17ο χλμ. Λεωφόρου 
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Λαυρίου, Παιανία Τ.Κ. 19002, τηλ. 21-6029095, Fax 210-6644341, με Α.Φ.Μ. 
094251730 δυο Μεγάλων Επιχειρήσεων, για την προμήθεια με τίτλο: 
«προμήθειες Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών Δ.Ε. Γέρακα». 

13. Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για 
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των υπηρεσιών Πολεοδομίας και 
Νεκροταφείου καθώς και υπερωριακή απασχόληση των Ληξιάρχων και των 
πρακτικογράφων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Τοπικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Γέρακα για τον μήνα Νοέμβριο 2017.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση 
σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Παλλήνης της παροχής 
γάλακτος για τα έτη 2015 μέχρι 9/5/2016 σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 
4483/2017.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση 
σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Παλλήνης , των μέσων 
ατομικής προστασίας  (ΜΑΠ) για τα έτη 2013 και 2015, σύμφωνα με το άρθρο 
96 του Ν. 4483/2017.

16. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 
127,82 € στην κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 347/07-
11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

17. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπολόγου ΓΑΖΕΤΑ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ από 
ένταλμα προπληρωμής ποσού 54,85€ για την πληρωμή των κοινοχρήστων των
Δημοτικών Ιατρείων της Δ.Ε. Γέρακα Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου.

18. Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπολόγου ΣΚΟΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από 
ένταλμα προπληρωμής ποσού 335,60 € για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση 
pillar στην Δ.Ε. Ανθούσας.

19. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς της πλατφόρμας «Ενεργός πολίτης»

20. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση 
του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση 
Νικόλαος Ζάνταλης κατά Δήμου Παλλήνης και  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.

21. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση 
του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση 
Γεώργιος και Ιωάννα Μπεσίρη κατά Δήμου Παλλήνης και  έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.

22. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση 
του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση 
Ηλίας Αγγελίδης και Ιωσήφ Αγγελίδης κατά του Δήμου Παλλήνης και  έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.

23. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση 
του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση 
Τρουλιτάκη Γαρυφαλιά κλπ κατά του Δήμου Παλλήνης και  έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.

24. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκδίκαση, 
κατόπιν έκδοσης προδικαστικής απόφασης. της από 29-04-2008 προσφυγής 
του Παναγιώτη Καρανίκα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 25ο) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
του πληρεξούσιου δικηγόρου.

25. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκδίκαση 
κατόπιν έκδοσης προδικαστικής απόφασης της από 22-04-2008 προσφυγής 
των Γεωργίου Παπαθάνου και Αικατερίνης Κιουρτσιδάκη, ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 15ο) και έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.
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26. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκδίκαση 
κατόπιν έκδοσης αναβλητικής απόφασης, της από 12-05-2008 προσφυγής της 
Σοφίας Πρινιωτάκη, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 11ο) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
του πληρεξούσιου δικηγόρου.

27. Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για
την υπόθεση ΒΙΑΡΩΜ ΑΕΒΕ.

28. Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για
την υπόθεση ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΩΝ κατά ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

29. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ 
ΛΑΡΔΑ ΣΟΦΙΑ.

30. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΜΑΡΙΑΣ ΛΥΡΑ.

31. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ- 
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΦΙΔΑΝΟΥ.

32. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΣΤΕΛΛΑΣ 
ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ

33. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ

34. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΒΙΟΛΕΤΑΣ 
ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ

35. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΡΑ

36. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΣΟΛΙΔΑΚΗ

37. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
ΣΟΛΙΔΑΚΗ

38. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΡΕΙΤΑΝ ΝΤΟΛΣΑ 
κ.λ.π.

39. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ

40. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, για υπόθεση ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

41. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιου δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ, για υπόθεση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΑΡΑΝΙΚΑ

42. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιου δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ, για υπόθεση ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΡΑΝΙΚΑ

43. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
πληρεξούσιου δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ, για υπόθεση ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

44. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
δικηγορικής εταιρείας Κ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ – Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, για 
υπόθεση Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.
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45. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή 
δικηγορικής εταιρείας Κ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ – Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, για 
υπόθεση ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Γέρακας,  01-12-2017

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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