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ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης 
στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της 
εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί 
των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού της ΕΔΔ για την «Προμήθεια  και
τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων
(2018)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  για την υπηρεσία με τίτλο:  «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ» και ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης  και κατάρτισης των όρων διακήρυξης της
διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού   διαγωνισμού για την
υπηρεσία   με  τίτλο:  «Δαπάνη  φύλαξης  δημοτικών
εγκαταστάσεων & δημοτικών κτηρίων Δήμου Παλλήνης».

4. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  μελέτης  και  κατάρτιση  των  όρων  διακήρυξης
διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια
με  τίτλο  «Προμήθεια  Επίπλων  Αίθουσας  Δ.Σ.  Δημοτικού
Καταστήματος Γέρακα».

5. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  μελέτης  και  κατάρτιση  των  όρων  διακήρυξης
διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια
με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας (2018)».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης  και κατάρτισης των όρων διακήρυξης της
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού   διαγωνισμού για την προμήθεια
με  τίτλο:  «Προμήθεια   &  τοποθέτηση  φωτιστικών  σωμάτων
τύπου LED (2018 - 2019)».

7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  στην 
υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στη δικάσιμο της 11/4/2019, Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο Τμήμα) στην υπόθεση Νικολάου Βεντούρη. 

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Τμήμα 24ο), κατά τη συζήτηση τεσσάρων (4) ανακοπών, που άσκησε η 
Παναγιώτα Μπιράκη κατά του Δήμου Παλλήνης

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση  του 
Δήμου Παλλήνης  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση
της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης που άσκησαν οι: Παναγιώτα 
Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου, Φωτεινή Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου και 
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Βασιλική σύζυγος Γεωργίου Παπακωνσταντίνου κατά του Δήμου Παλλήνης με 
δικάσιμο την 15/2/2019.  

11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, προς υποστήριξη 
της έφεσης που άσκησε ο Δήμος Παλλήνης κατά της Ιωάννας Σολιδάκη και κατά 
της με αριθμό 10758/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
που θα εκδικαστεί την 7/1/2019.

12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, προς υποστήριξη 
της έφεσης που άσκησε ο Δήμος Παλλήνης κατά του Αριστείδη Σολιδάκη και κατά
της με αριθμό 10757/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
στη δικάσιμο 7/1/2019.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
δήμου Παλλήνης  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στη συζήτηση της 
αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε ο δήμος κατά της απόφασης που εξέδωσε η 
Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
[Πρακτικό 2ο/23-2-2017] σε προσφυγή Χρηστάκη Κοκονέση.

14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Μονομελές), 
στην αγωγή που άσκησε ο Παναγιώτης  Σολδάτος  κατά του Δήμου στη δικάσιμο 
της 1/3/2019.

15. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –(1ου Τριμελούς Τμήματος) 
στην υπόθεση της Γεωργίας Μπαντούνα του Κων/νου για λογαριασμό της 
ανήλικης κόρης της Αικατερίνης Μποφίλιου του Νικολάου κατά του Δήμου 
Παλλήνης και κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς Νήσων και Ανατολικής Αττικής, με δικάσιμο  την 4/3/2019.

16. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 29ο Μονομελές 
στην υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας «  INTERNATIONAL     LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» κατά του Δήμου Παλλήνης την 28/3/2019.

17. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών –Τμήμα 7ο Μονομελές 
στην υπόθεση του Αθανασίου-Ιωάννη Κούρτη κατά του Δήμου Παλλήνης με 
δικάσιμο  την 16/4/2019.

18. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στη δικάσιμο της 26/10/2018, ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) στην υπόθεση των 
1.Παναγιώτη Κουκίδη, 2. Ευάγγελου Μακρυγιάννη κ.λ.π. σύνολο τέσσερις (4) 
ενάγοντες.

19. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για εξώδικες ενέργειες για 
υπόθεση του Δήμου.

Γέρακας, 21-12-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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