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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 13η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019,  ημέρα  της

εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα 14:00 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί

των κάτωθι θεμάτων : 

1. Λήψη απόφασης  για  έγκριση του Πρακτικού Νο 3  της  Επιτροπής  Διενέργειας
Διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία  με  τίτλο:  «ΠΑΡΟΧΗ  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».

2. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  της  10ης αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π..

3. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  με  αριθμό  πρωτ.  1500/2019  Συνοπτικού
Απολογισμού  της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. για την εφαρμογή του προγράμματος Δράσης
2019 από 01-09-2019 έως 31-10-2019.

4. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  διαγραφής  χρέωσης  για  ΤΑΠ  από  οικονομική
καρτέλα συναλλασσόμενου με το όνομα «Π. ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

5. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  διαγραφών  και  τακτοποιήσεων  σε  βεβαιωτικούς
καταλόγους ύδρευσης λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων.

6. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  διαγραφών  και  τακτοποιήσεων  σε  βεβαιωτικούς
καταλόγους ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.

7. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  διαγραφών  και  τακτοποιήσεων  σε  βεβαιωτικούς
καταλόγους ύδρευσης λόγω σφαλμάτων της υπηρεσίας.

8. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  Οικονομικής  Ενίσχυσης  πληγέντων  από  την
πλημμύρα της 19-06-2019.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης
για  εξωδικαστικό  συμβιβασμό  μετατροπής  εισφοράς  γης  σε  χρήμα-  υπόθεση
ΚΑΤΣΑΡΗ.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης
για  εξωδικαστικό  συμβιβασμό  μετατροπής  εισφοράς  γης  σε  χρήμα-  υπόθεση
ΚΙΟΥΛΟΥ- ΧΡΗΣΤΟΥ.

11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής
από  το  Δήμο  Παλλήνης  κατά  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων περί καταλογισμού οφειλής σε βάρος
του Δήμου Παλλήνης.

12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  Παλλήνης  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών-Τμήμα  5ο

Τριμελές για την υπόθεση της Μαρίας Δομετίου που άσκησε προσφυγή κατά του
Δήμου Παλλήνης και συζητείται την 22/11/2019.
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13. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  –Τμήμα  31ο Τριμελές
στην υπόθεση της Νικολέτας Καλογερίδου κατά του Δήμου Παλλήνης με δικάσιμο
την 25/11/2019.

Γέρακας 

08-11-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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