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Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης 
στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 23η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα της 
εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14:00 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του
κάτωθι θέματος:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης της δημοπρασίας του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων – 
μηχανημάτων έργου».

2. Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ΄αριθμ. 482/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας της 
υπ΄αριθμ. 70/2018 υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 
2019».

4. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας  για την 
εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό την τοποθέτηση και συντήρηση 
στεγάστρων για τη διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 212/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

5. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού
για  το  έργο  με  τίτλο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ,  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Δ.Ε.  ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 08/2017.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για συγκέντρωση στοιχείων
και όλων των απαραίτητων ενεργειών για την διεκπεραίωση της διαδικασίας 
σύνταξης διορθωτικής πράξης της υπ’ αριθ. 1 Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. 
«ΣΤΑΥΡΟΣ» η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 24478/Τα-1451/89 Απόφαση 
Νομάρχη, όσον αφορά το ενταχθέν στο ρυμοτομικό σχέδιο τμήμα της ΕΡΤ Α.Ε., 
εκτάσεως 8057,59 τ.μ., που έχει περιέλθει στο Δημόσιο.

7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων) 
στην υπόθεση Παναγιώτη Γιολδάση του Δημητρίου κατά του Δήμου Παλλήνης.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων
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μέσων. 
8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της από

28-12-2012 αγωγής αποζημίωσης της υπό εκκαθάριση εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία (Anaplassis) κλπ. Ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο).

9. Εισήγηση αντικατάστασης της κας Δήμητρας Γελαδάρη από την επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για προμήθειες της Δ/νσης Κοινωνικών
Υπηρεσιών για το έτος 2018       
                                                                  

Γέρακας,  19-10-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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