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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 18η  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα της
εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα 14:30 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί
των κάτωθι θεμάτων : 

1. Λήψη  απόφασης  για  Συγκρότηση  σε  Σώμα  και  Εκλογή  Αντιπροέδρου  της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το
έργο με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»,
αρ.  μελ.  02/2019 που αφορά έλεγχο  δικαιολογητικών και  ανάδειξη  οριστικού
αναδόχου.

3. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  Νο  4  και  ανάδειξη  οριστικών
αναδόχων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  και  λοιπών  ειδών
παντοπωλείου», για ένα (1) έτος.

4. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  με  αριθμού  πρωτ.  1007/10-09-2019
Συνοπτικού Απολογισμού για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης 2019 από
01/07/2019 έως 31/08/2019 της ΚΕΑΠΠΔΠ.

5. Λήψη  απόφασης  για  επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  στην
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε..

6. Λήψη απόφασης για διαγραφές και τακτοποιήσεις σε βεβαιωτικούς καταλόγους
ύδρευσης λόγω προβληματικής λειτουργίας υδρομέτρων.

7. Λήψη απόφασης για διαγραφές και τακτοποιήσεις σε βεβαιωτικούς καταλόγους
ύδρευσης λόγω σφαλμάτων της υπηρεσίας.

8. Λήψη απόφασης για διαγραφές και τακτοποιήσεις σε βεβαιωτικούς καταλόγους
ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.

9. Λήψη απόφασης για διαγραφές και τακτοποιήσεις σε βεβαιωτικούς καταλόγους
ύδρευσης λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [Τμήμα  19ο Μονομελές]  στην
υπόθεση Δημητρίου Κυριάκου με δικάσιμο 26/9/2019.

11. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμόν 3901/2019 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και ορισμό 
πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση των ενδίκων μέσων και εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης.

12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον Εφετείου Αθηνών [2ο Τμήμα – Δημόσιο - Μονομελές] στην 
υπόθεση των: Νικήτα Πιερράκου και Κλημεντίας Πιερράκου κατά Δήμου 
Παλλήνης στην δικάσιμο 24/9/2019.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 15ο 
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Τριμελές) την 20/9/2019 στην υπόθεση Αικατερίνης Βακαλοπούλου.
14. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 27675/2019 γνωμοδότησης

του δικηγόρου κ. Χρήστου Κουλιού για δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού
στην υπόθεση ΜΑΡΙΑΣ ΧΟΡΤΗ.

15. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ από
ένταλμα προπληρωμής ποσού 70,55 € για πληρωμή κοινοχρήστων Δημοτικών
Ιατρείων Δ.Ε. Γέρακα μηνός Μαΐου 2019. 

16. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΚΟΚΟΤΙΝΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  από
ένταλμα  προπληρωμής  ποσού  2.000,00  €  για  πληρωμή  εξόδων  για  έκδοση
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από κτηματογραφικά γραφεία.

17. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΣΑΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ από
ένταλμα προπληρωμής ποσού 150,00 € για  την καταβολή τέλους απογραφής –
ταξινόμησης  και  χορήγησης  αδείας  και  πινακίδων  κυκλοφορίας  μηχανημάτων
έργου με αρ. πλαισίου JCB3CX10CK2737310.

18. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από
ένταλμα  προπληρωμής  ποσού  155,40  €  για  την  καταβολή  ετήσιου  τέλους
κυκλοφορίας μηχανήματος έργου με αρ. πλαισίου JCB3CX10CK2737310.

19. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΚΟΛΑΪΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 1.116,00 € για την πληρωμή των Τελών οχημάτων για τον
έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Ιούλιο 2019, για
τα οχήματα της  Υπηρεσίας    Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης.

20. Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της εταιρείας  MARATHON BIKES στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

21. Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της εταιρείας PRAKTIKER HELLAS S.A.
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Γέρακας 

13-09-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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