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Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης

στην Δ.Ε.  Γέρακα,  επί  της  οδού Ιθάκης  12,  την  12η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018,  ημέρα της

εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι

θεμάτων : 

1. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 1ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού έτους 2019.

2. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης 
Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4ου Τριμήνου έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών της εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε., για την υπογραφή σύμβασης 
του έργου με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 04/2018.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και του Πρακτικού αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών,  του 
Ανοιχτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ». 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την 
πληρωμή των κοινοχρήστων μηνός Νοεμβρίου 2018, των δημοτικών ιατρείων 
Δ.Ε. Γέρακα.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (28ο Τριμελές), 
στην αγωγή που άσκησε η Τρωϊάνου Χαρίκλεια-Χριστίνα  κατά του Δήμου στη 
δικάσιμο της 10/4/2019.

7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας κατά τη συζήτηση αγωγής την 
21/3/2019 στην υπόθεση των: 1. Δημητρίου Δάμα, 2. Χρυσάνθη Πένια σύνολο 
δώδεκα ενάγοντες.

8. Λήψη απόφασης για κατάθεσης αίτησης παρέμβασης από τον Δήμο Παλλήνης 
ενώπιον του ΣτΕ στην υπόθεση των Κατσιμίχα Δημητρίου και λοιπών σύνολο 
πέντε ενάγοντες. 

9. Λήψη απόφασης για κατάθεσης αίτησης παρέμβασης από τον Δήμο Παλλήνης 
ενώπιον του ΣτΕ στην υπόθεση Αγγελικής Ανδριοπούλου.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αίτησης 
παρέμβασης και για την εκπροσώπηση του Δήμου Παλλήνης ενώπιον του ΣτΕ 

1

Ελληνική



στην υπόθεση των Δημητρίου Κατσιμίχα και λοιπών, σύνολο πέντε ενάγοντες που
θα συζητηθεί στις 20/2/2019.

11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση αίτησης 
παρέμβασης και για την εκπροσώπηση του Δήμου Παλλήνης ενώπιον του ΣτΕ 
στην υπόθεση Αγγελικής Ανδριοπούλου που θα συζητηθεί στις 27/2/2019.

12. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή νομικής 
συνδρομής σε τέσσερις υπαλλήλους της ΥΔΟΜ του Δήμου Παλλήνης.

13. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέματος περί λήψης 
απόφασης για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του
ΣΤΕ κατά της υπ. αριθμ. Υπουργικής Απόφασης, αρ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-
2019 (ΦΕΚ: Β194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και κατάθεσης 
αίτησης αναστολής εκτελέσεως της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Γέρακας,  08-02-2019

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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