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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 50/2021  
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗ 
Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12                                                                                                
Ταχ. Κώδ. : 153 44  

Τηλ.: 210-66.04.600                                         
 Fax :210-  66.12.965      

                                   

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Καλείσθε, σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, την 14η  

Οκτωβρίου  2021, ημέρα της εβδομάδας  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 14:00 μ.μ. για να συσκεφθούμε και να 

αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων: 

 

1.  Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της  υπ. αρ. 27348/06-09-2019 ΑΔΑ: ΩΙ1ΗΩΞΚ-
62Π, ΑΔΑΜ 19SYMV005526495  σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της 
επιχείρησης “Α.Ι.ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, 

φωτοτυπικού χαρτιού, μηχανογραφικού εντύπου, υλικών γραφείου, 
αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για δύο έτη, 
της ΟΜΑΔΑ Α : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ». 

2.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
στην εταιρεία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο  “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”. 

3.  Λήψη απόφασης για έγκριση  εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για παράταση περαίωσης 
της υπηρεσίας: «Εκτυπώσεις φωτοαντιγραφικών σχεδίων» 

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για παράταση περαίωσης 
της υπηρεσίας:  «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2020) 
Δ.Ε. Γέρακα». 

5.  Λήψη απόφασης για έγκριση εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για παράταση περαίωσης 

της προμήθεια:«Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας 
(2020)» «ΟΜΑΔΑ Γ». 

6.  Λήψη απόφασης για έγκριση εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για παράταση περαίωσης 
της προμήθεια: «Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης 
(2020)» «ΟΜΑΔΑ Γ». 

7.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο 

Κυρ. Στουραΐτης & ΣΙΑ Ε.Ε. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για 

αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης». 

8.  Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής του 95% των οφειλών της εταιρείας «Γ. ΤΣΟΚΑΣ 

Α.Ε.» προς το Δήμο Παλλήνης.  

9.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 
Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 34ο Τριμελές), στην 
υπόθεση της προσφυγής της ανωνύμου εταιρείας με επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» με διακριτικό 
τίτλο «ΙΦΕΤ Α.Ε.», στη δικάσιμο της 21/10/2021. 

10.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών [Τμήμα 2ο Τριμελές] στη συζήτηση 

της έφεσης που άσκησε ο Αλέξανδρος Τάκης κατα του Δήμου Παλλήνης και κατά της με 

αριθμό 8323/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [Τμήμα 26ο 

Τριμελές], την 2/11/2021. 
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11.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για 

δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα- 

υπόθεση ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ . 

12.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για 

δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα- 

υπόθεση ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΣΣΑΠΙΔΗ. 

13.  Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 32676/08-10-2021 γνωμοδότησης για 

δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού με το Δήμο Παλλήνης για καθορισμό οφειλής 

από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα – υπόθεση ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ. 

14.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 361,40 € για πληρωμή κοινοχρήστων Δημοτικών Ιατρείων Δ.Ε. 

Γέρακα Αυγούστου 2020- Ιουλίου 2021. 

 

Γέρακας,  08-10-2021 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 


