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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 44/2019  

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 

 
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δ.Ε. 
Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 17η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 
13:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων :  

 

1.  Λήψη απόφασης για έγκριση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 12ης 
αναμόρφωσης έτους 2019. 

2.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, 
κατακύρωση του αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
(απορριμματοφόρων- αυτοκινήτων- μηχανημάτων έργου και μοτοποδηλάτων)», αρ. μελ. 
73/2019 

3.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου 
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα 

(2019)». 

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου 
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. 
Παλλήνης (2019)». 

5.  Λήψη απόφασης περί παράτασης χρονικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 

«ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. 1-ΚΑΡΑΟΥΖΙ, Π.Ε. 8-ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ, Π.Ε. 9-ΜΑΡΙΖΑ, Π.Ε. 13-
ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ» ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 

6.  Λήψη απόφασης για χορήγηση τμηματικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ». 

7.  Λήψη απόφασης για έγκριση αμοιβαία συναινέσει, πρόωρης  λύσης της υπ΄αριθμ. 
13999/23-04-2019 (ΑΔΑ: 67ΒΩΩΞΚ-8ΕΑ) (ΑΔΑΜ 19SYMV004848869), σύμβασης για την 
υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», 
μεταξύ του Δήμου Παλλήνης κα της εταιρείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ. 

8.  Λήψη απόφασης για έγκριση εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για παράταση περαίωσης 

του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 12/2017. 

9.  Λήψη απόφασης για έγκριση εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για παράταση περαίωσης 
του έργου με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 4/2018. 

10.  Λήψη απόφασης για έγκριση του με αριθμό πρωτ. 1666/2019 Συνοπτικού Απολογισμού 

της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. για την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης 2019 για το διάστημα 
από 01/11/2019 έως 31/12/2019. 

11.  Λήψη απόφασης για έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  έτους 2019 της 
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. Δήμου Παλλήνης 

12.  Λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 545/2019 απόφασης  του Δ.Σ. περί έγκρισης 
4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 

13.  Λήψη απόφασης για έγκριση των με αριθμό 33 και 54/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. περί 

έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 

14.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών (από 
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υπαλλήλους) και Υπηρεσιών Δήμου Παλλήνης για το έτος 2020. 

15.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για προμήθειες και 

υπηρεσίες έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

16.  Λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα του κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. 

17.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για 
δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για αποζημίωση υλικών βλαβών 

αυτοκινήτου από υπαιτιότητα του Δήμου- Υπόθεση ΚΥΡΓΙΟΥ. 

18.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για 
δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για αποζημίωση υλικών βλαβών 
αυτοκινήτου από υπαιτιότητα του Δήμου- Υπόθεση ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ. 

19.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για 

δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για αποζημίωση υλικών βλαβών 
αυτοκινήτου από υπαιτιότητα του Δήμου- Υπόθεση ΚΟΥΛΟΥΡΗ. 

20.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για 
δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για αποζημίωση υλικών βλαβών 
αυτοκινήτου από ακραία καιρικά φαινόμενα- Υπόθεση ΠΟΛΥΔΕΡΑ. 

21.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΔΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 31,00 € για την έκδοση κάρτας καυσαερίων οχημάτων της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης. 

Γέρακας  

13-12-2019 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 

 


