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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 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της 
εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των
κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διενέργειας
διαγωνισμού  και  ανάδειξη  οριστικού  αναδόχου  για  την  προμήθεια  με  τίτλο
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Παλλήνης».

2. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διενέργειας
διαγωνισμού  και  ανάδειξη  οριστικού  αναδόχου  για  την  υπηρεσία  με  τίτλο
«Επισκευή και μετατροπή παλαιάς τεχνολογίας σε φωτιστικά τεχνολογίας LED».

3. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διενέργειας
Διαγωνισμού  και  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου για  την υπηρεσία  με  τίτλο:
«ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ». 

4. Λήψη απόφασης  για  έγκριση μελέτης,  τεχνικών  προδιαγραφών και  κατάρτιση
των  όρων διακήρυξης  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια  μέσων ατομικής
προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης» για ένα έτος.

5. Λήψη απόφασης  για  έγκριση μελέτης,  τεχνικών  προδιαγραφών και  κατάρτιση
των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ για ΕΞΗ (6) μήνες.

6. Λήψη  απόφασης  για  Σύσταση  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης
Προσφορών για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ».

7. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης, και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για
την  υπηρεσία  με  τίτλο:  «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ
( απορριμματοφόρων – αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου & μοτοποδηλάτων)»,
αρ. μελ. 70/2018.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου 1415/2018 Συνοπτικού
Απολογισμού για την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης 2018 από 1/11/2018
έως 31/12/2018.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον  του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 33ο Μονομελές
στην  υπόθεση της  μονοπρόσωπης  ιδιωτικής  κεφαλαιουχικής  εταιρείας  με  την
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κατά του Δήμου Παλλήνης.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την καταχώρηση στο 
Κτηματολογικό Γραφείο Κορωπίου δύο διορθωτικών πράξεων εφαρμογής για 
ακίνητα που ανήκουν στο δημοτική ενότητα Γέρακα του δήμου Παλλήνης.
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11. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 39029/5-12-2018 Απόφασης του 
Δημάρχου Παλλήνης για ορισμό δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου 
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών υπόθεση Τριανταφυλλιάς Μανουσέλη την 
δικάσιμο 6/12/2018.

12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, προς αντίκρουση
της έφεσης που άσκησε η Ιωάννα Σολιδάκη κατά της με αριθμό 10758/2018
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά του Δήμου που θα
εκδικαστεί την 7/1/2019.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου Παλλήνης  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προς αντίκρουση
της έφεσης που άσκησε ο Αριστείδης Σολιδάκης κατά της με αριθμό 10757/2018
αποφάσεως  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  και  κατά  του  Δήμου στη
δικάσιμο της 7-1-2019.

14. Λήψη  απόφασης  για  ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  την  εκπροσώπηση
δήμου Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, προς αντίκρουση
της  έφεσης  που  άσκησαν  οι:  Παναγιώτης  Καρανίκας  κλπ  [κληρονόμοι  της
Ευαγγελίας  Ανδρουλιδάκη]  κατά  της  με  αριθμό  10759/2018  αποφάσεως  του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που θα συζητηθεί την 8/1/2019.

15. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
δήμου  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών-Τμήμα  Β’  Ακυρωτικό  στην
υπόθεση Γεωργίου Χρήστου και Αικατερίνης Γκίκα κατά Δήμου Παλλήνης στην
δικάσιμο 8/1/2019.

16. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από ένταλμα
προπληρωμής  ποσού  2.524,20  €  για  αμοιβή  ΔΕΔΔΗΕ  για  συνδέσεις  νέων
παροχών, μετατοπίσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. στη Δημοτική Οδός Δράμας/Πανόραμα
Παλλήνης στην περιοχή Δ.Ε. Παλλήνης με αριθμό παροχής 16077018 ΦΟΠ.

Γέρακας, 07-12-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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