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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 5η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019,  ημέρα  της

εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των

κάτωθι θεμάτων : 

1. Λήψη  απόφασης  για  εισήγηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  της  Έκθεσης
Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου έτους 2019.

2. Λήψη  απόφασης  για  παράταση  περαίωσης  του  έργου  με  τίτλο:  «ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2018  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ»,  αρ.  μελ.
04/2018.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 105,42 €
για την πληρωμή των Τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου Ιουνίου 2019 για τα
οχήματα της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Παλλήνης.

4. Λήψη  απόφασης  για  εξειδίκευση  εγκεκριμένης  πίστωσης  με  τίτλο:  «Δαπάνες
εκδήλωσης ΜΤΒ Γέρακας 2019 Vol.2».

5. Λήψη  απόφασης  για  ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  την  εκπροσώπηση
υπαλλήλου  του  Δήμου  ενώπιον  του  A’  Πλημμελειοδικείου  Αθηνών  στις
19/11/2019.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου Παλλήνης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση
των 1. Κων/νου Ζάρα, 2. Χρήστου Λίνδου, 3. Κων/νου Βαληλή, 4. Αντωνίου
Σαραντίδη,  5.  Αντωνίας  Κοντού  κατά  του  Δήμου  Παλλήνης  την  27/11/2019
(αίτηση ασφαλιστικών).

7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου Παλλήνης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση
των  Μαρία Στεργιώτη, Γρηγόριου Αγγελή και λοιπών συνολικά δέκα ενάγοντες
κατά του Δήμου Παλλήνης την 29/11/2019 (αγωγή).

8. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 34195/2019 Απόφασης του Δημάρχου
Παλλήνης  για  ορισμό  δικηγόρου  για  νομική  εκπροσώπηση  σε  επείγουσες
υποθέσεις του Δήμου («WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.».

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
δήμου  Παλλήνης  στην  άσκηση  ενδίκων  μέσων  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας, κατά της απόφασης που εξέδωσε η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν.
3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής [Πρακτικό 6ο/3-7-2019] στην
προσφυγή Περικλή Καλφούντζου.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
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δήμου  Παλλήνης  στην  άσκηση  ενδίκων  μέσων  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας, κατά της απόφασης που εξέδωσε η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν.
3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής [Πρακτικό 6ο/3-7-2019] στην
προσφυγή Αρίστης  Διαμάντη.

11. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  γνωμοδότησης  για  εξώδικο  συμβιβασμό  για
αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας του Βασιλείου Κωτσόπουλου και Μαρίας σύζυγος
Βασιλείου Κωτσόπουλου.

12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης
για  δυνατότητα  εξωδικαστικού  συμβιβασμού  για  μετατροπή  εισφοράς  γης  σε
χρήμα υπόθεση ΠΟΘΗΤΟΥ ΜΗΝΑ.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης
για  δυνατότητα  εξωδικαστικού  συμβιβασμού  για  μετατροπή  εισφοράς  γης  σε
χρήμα υπόθεση ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης
για  δυνατότητα  εξωδικαστικού  συμβιβασμού  για  μετατροπή  εισφοράς  γης  σε
χρήμα υπόθεση ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

15. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, από
ένταλμα προπληρωμής ποσού 59,11 € για την πληρωμή των κοινοχρήστων των
Δημοτικών Ιατρείων Δ.Ε. Γέρακα μηνός Ιουλίου 2019.

16. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΜΑΓΚΛΑΡΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  από
ένταλμα  προπληρωμής  ποσού  19.243,12  €  για  αμοιβή  ΔΕΔΔΗΕ  για  παροχές
ηλεκτροδότησης, συνδέσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. για μετατόπιση 11 στύλων στην
Δ/νση Μιλήση.

17. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  της  υπόλογου  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑΣ,  από
ένταλμα  προπληρωμής  ποσού  55,00  €  για  την  πληρωμή  τραπεζών  για  την
παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν από ορκωτούς λογιστές.

18. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  της  υπόλογου  ΚΟΛΛΙΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,  από
ένταλμα  προπληρωμής  ποσού  1.738,04  €  για  αμοιβή  ΔΕΔΔΗΕ  για  παροχές
ηλεκτροδότησης, συνδέσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. στη Δ/νση Τρικάλων – λ. γέρακα
Δήμου Παλλήνης, με αρ. παροχής 16078012.

Γέρακας 

01-11-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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