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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 10η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ημέρα της εβδομάδας
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ.,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι
θεμάτων : 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για
έλεγχο  και  έγκριση  των  δικαιολογητικών  του  Οριστικού  Μειοδότη  για  την
υπογραφή της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2018  Δ.Ε.  ΠΑΛΛΗΝΗΣ του  ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»,  αρ.  μελ.
09/2018

2. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  του  Πρακτικού  αποσφράγισης  και  ελέγχου
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και
ανάδειξη  οριστικού  αναδόχου  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων – μηχανημάτων έργου».

3. Λήψη απόφασης για επανέγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και
τροποποίηση της υπ΄αριθμ.  100/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
σχετικά  με  την  προσαρμογή  στις  διατάξεις  του  Ν.  4605/2019  των  όρων
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Ειδικών Γυμνασίων –
Λυκείων Δήμου Παλλήνης για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια  & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED Δ.Ε. 
Γέρακα  (2019)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με 
τίτλο: « Προμήθεια  & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED Δ.Ε. 
Παλλήνης  (2019)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
για δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για 
την υπόθεση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ.

7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 
για δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για 
την υπόθεση ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής καταβολής 
τελών διοδίων για την διέλευση  των οχημάτων  της υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου από την Αττική οδό. 
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9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  Παλλήνης  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (διαδικασία
απαλλοτριώσεων),  στην  υπόθεση  των  1.Νικήτα  Πιερράκου  και  2.  Κλημεντίας
Πιερράκου κατά του Δήμου, στη δικάσιμο της 12/4/2019.

Γέρακας,  05-04-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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