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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 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της 
εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί 
των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το
έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ»,
αρ.  μελ.  08/2018  για  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  και  την  ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας, έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας της 
υπ΄αριθμ. 58/2018 προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών 
μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων».

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ.  για την προμήθεια με
τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ  » με Αρ.
μελ. 19/2017» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για το έργο  με τίτλο:
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.  Παλλήνης» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ.  για την προμήθεια με
τίτλο: «Επισκευή & μετατροπή παλαιάς τεχνολογίας σε φωτιστικά τεχνολογίας
LED» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

6. Λήψη απόφασης για απόφασης για ορισμό επιτροπής  Χαρακτηρισμού Εδάφους
του  έργου  : «Μεταφορά  Δικτύου  Ύδρευσης  λόγω  εφαρμογής  Ρυμοτομικού
Σχεδίου » με Αρ. μελ. 13/2018

7. Λήψη απόφασης  για  έγκριση μελέτης,  τεχνικών  προδιαγραφών και  κατάρτιση
των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».

8. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  προμήθεια
εντύπων και  επιγραφών στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  «Δομή Παροχής
Βασικών  Αγαθών  :  Κοινωνικό  παντοπωλείο,  Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου
Παλλήνης»  υποέργο  1  «Δομή  Παροχής  Βασικών  Αγαθών  :  Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης» ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με  MIS 5001835.

9. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  προμήθεια
εντύπων και  επιγραφών στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  «Δομή Παροχής
Βασικών  Αγαθών  :  Κοινωνικό  Παντοπωλείο,  Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου
Παλλήνης» υποέργο 2 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Παλλήνης» ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με  MIS 5001835.

10. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  για  την
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πληρωμή  των  κοινοχρήστων  Ιατρείων  Ιουλίου,  Αυγούστου,  Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου 2018 των Δημοτικών Ιατρείων Γέρακα.

11. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  υπόλογου  ΣΑΜΑΡΑ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  από  ένταλμα
προπληρωμής ποσού 937,00 € για την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον
έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Νοεμβρίου 2018,
για τα οχήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης.

12. Λήψη απόφασης  για  απαλλαγή  υπόλογου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΟΛΑΪΤΗ από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 261,00 € για την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον
έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Νοεμβρίου 2018,
για τα οχήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.

13.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  Παλλήνης  στη  δικάσιμο  της  7/6/2019,  ενώπιον  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (5ο Μονομελές) στην υπόθεση Κορρέ Ευδοξίας.

14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  Παλλήνης  στη  δικάσιμο  της  30/1//2019,  ενώπιον  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (28ο Μονομελές) στην υπόθεση Αφοί Κυπριώτη Α.Ε.Β.Ε.

15. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση
Έφεσης, που άσκησε  ο Παναγιώτης Καρανίκας κατά της οριστικής απόφασης του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο) και κατά του Δήμου
Παλλήνης, με ημερομηνία συζήτησης την 8/1/2019.

16. «Λήψη απόφασης  για  την  έγκριση  της  υπ’  αρ.  37324/23-11-2018 Απόφασης
Δημάρχου Παλλήνης  περί  ορισμού του δικηγόρου Αθανασίου  Τσιούρα,  για  τη
νομική  εκπροσώπηση  του  Δήμου,  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου
Αθηνών  (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη δικάσιμο στις 26-11-2018
(Υπόθεση ΣΤΑΘΗ, ΜΗΤΡΟΥ ΚΛΠ.)     

Γέρακας,  23-11-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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