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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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, 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 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 4ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2019.
2. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  αποσφράγισης  και  ελέγχου

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και
ανάδειξη οριστικού αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες αποψίλωσης
για πυροπροστασία», αρ. υπηρ. 102/2018.

3. Λήψη απόφασης  για  έγκριση της μελέτης,  των τεχνικών  προδιαγραφών και
κατάρτιση  των  όρων διακήρυξης  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &
ΠΑΡΟΧΗ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΣΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, 
ονοματοθεσίας οδών κ.λπ. Δ.Ε. Γέρακα (2019)» Αρ. μελέτης προμήθειας: 
08/2019.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, 
ονοματοθεσίας οδών κ.λπ. Δ.Ε. Παλλήνης (2019)» Αρ. μελέτης προμήθειας: 
09/2019.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη οριστικού  
αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  & τοποθέτηση φωτιστικών 
σωμάτων  τύπου LED Δ.Ε. Γέρακα  (2019)» Αρ. μελέτης προμήθειας: 13/2019.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη οριστικού  
αναδόχου της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  & τοποθέτηση 
φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED Δ.Ε. Παλλήνης  (2019)» Αρ. μελέτης 
προμήθειας: 14/2019.

8. Λήψη απόφασης για διόρθωση των υπ. αριθμό Αποφάσεων  019/2019 και 
045/2019  στο σκέλος υπολογισμού του Φ.Π.Α.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με 
τίτλο: «Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου» με
Αρ. μελ. 13/2018» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
για δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για 
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την υπόθεση ΤΣΙΛΙΡΗ ΑΓΑΠΗΣ.
11. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 

εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, εμπόριο ειδών διατροφής και συναφών 
χονδρικώς.

12. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης, κατά της υπ΄αριθ. 
2835/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 
29ο) σχετικά με την υπόθεση της Ελένης Παρασκευοπούλου.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση έφεσης από
τον Δήμο Παλλήνης και παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
κατά της υπ΄αριθ. 2835/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο) σχετικά με την υπόθεση της Ελένης 
Παρασκευοπούλου.

14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (10ο 
Μονομελές), στην υπόθεση της Μαρίας Χανιωτάκη κατά του Δήμου, στη δικάσιμο
της 10/5/2019.

15. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στη δικάσιμο της 12/6/2019, ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (28ο Μονομελές) στην υπόθεση της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Γέρακας,  12-04-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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