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ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε  στην  41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Παλλήνης,   στις  8

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2020,  ημέρα  της  εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα    12:30   μ.μ.  , για  να

αποφασίσουμε επί των  κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια Κάδων».

2. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Εργασίες μόνωσης της στέγης του Δημοτικού Καταστήματος Γέρακα Δήμου 
Παλλήνης».».

3. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € 
καταβολής τελών διοδίων για την διέλευση  των οχημάτων  της υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου από την Αττική οδό.». 

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 21750/2020 γνωμοδότησης του 
δικηγόρου κ Χρήστου Κουλιού για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για 
αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος ιδιοκτησίας κ. ΡΟΥΝΤΟΥ Π. λόγω κακοτεχνίας 
οδοστρώματος.

5. Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ Χρήστου Κουλιού για 
δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 
για υπόθεση ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κ. λοιπών.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 
Παλλήνης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση των 
1.Καψαμπέλη Δήμητρα, 2. Μπακάλη Πολυξένη, Διαμάντη κ.λ.π. συνολικά σαράντα 
τέσσερις ενάγουσες (44), κατά του Δήμου Παλλήνης.

7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση δικογράφου
παραίτησης  του  Δήμου  από   ασκηθείσα  αίτηση  αναιρέσεως  κατά  της  με  αριθμό
3408/2014  αποφάσεως  του  Εφετείου  Αθηνών  και  κατά  Μαρίας  Δάβαρη,  Γεωργίας
Νικολογιάννη και Αθανασίου Στάμου.

8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση δικογράφου
παραίτησης του δήμου από  ασκηθείσα ανακοπή κατά της με αριθμό  24116/2014 
Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά Μαρίας Δάβαρη, 
Γεωργίας Νικολογιάννη και Αθανασίου Στάμου.
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9. Λήψη απόφαση για απαλλαγή του υπόλογου ΚΑΛΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 4.000,00 € για έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από 
κτηματολογικά γραφεία.

Γέρακας,  04-09-2020

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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