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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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας
ΤΡΙΤΗ  και  ώρα 15:00 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι
θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ», και έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για τις 
δημοσιεύσεις της περίληψης διακήρυξης αυτού στον τύπο.

2. Λήψη απόφασης για  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία
με τίτλο  «Έλεγχος και συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης».

3. Λήψη απόφασης για  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία  
με τίτλο  «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)».

4. Λήψη απόφασης για  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  
με τίτλο «Προμήθεια αυτοματισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης».

5. Λήψη απόφασης για  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  
με τίτλο «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης».

6. Λήψη απόφασης για  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  
με τίτλο «Προμήθεια αντλιών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ.  για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας (2018)» και  ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιβολή 
προστίμων από το ΙΚΑ στον «Αθλητικό Οργανισμό» του πρώην Δήμου Παλλήνης 
και νυν Καλλικρατικού Δήμου σύμφωνα με την 14451/2017 τελεσίδικη απόφαση 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

9. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποζημίωση 
λόγω ζημίας που υπέστησαν από λακκούβα στην κ. ΜΑΡΙΑ ΧΕΛΙΩΤΗ και στον κ. 
ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ, σύμφωνα με την με αριθμό 13450/2017 τελεσίδικη 
απόφαση του Διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών τμήμα 26ο Μονομελές.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση των υπ’ αρ. 11682/5-4-2018 και 12875/19-4-2018 
Αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης για ορισμό  Δικηγόρου για 
νομική  εκπροσώπηση σε επείγουσες υποθέσεις του Δήμου  και έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου

11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 
στην υπόθεση «ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ» κατά του Δήμου Παλλήνης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου

12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά τη 
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συζήτηση της αιτήσεως των Παναγιώτας Παπακωνσταντίνου κ.λ.π. κατά του 
Δήμου Παλλήνης (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) και έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης για αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου

13. Λήψη απόφασης για ανάκληση της 168/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.

14. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ALVACO international holding
για την εκδήλωση βράβευσης των σχολείων του Δήμου μας για την συμμετοχή 
τους στον 2ο Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης & Μαραθώνιο Ανακύκλωσης 
junior.

Γέρακας,  20-04-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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