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

1. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 12ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης 
Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης  
διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παλλήνης».

4. Λήψη απόφασης για Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
προσφορών   για  το έργο:   «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στη Δ.Ε. 
Γέρακα».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.524,20 
€ για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για συνδέσεις νέων παροχών, μετατοπίσεις, επεκτάσεις 
κ.λ.π. στη Δημοτική Οδός Δράμας/Πανόραμα Παλλήνης στην περιοχή Δ.Ε. 
Παλλήνης με αριθμό παροχής 16077018 ΦΟΠ.

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 33213/2018 γνωμοδότησης
του δικηγόρου κ. Χρήστου Κουλιού περί  δυνατότητας εξώδικου συμβιβασμού με
το  Δήμο  Παλλήνης  για  καθορισμό  οφειλής  από  μετατροπή  εισφοράς  γης  σε
χρήμα,  μετά  από  αιτήσεις  του  υπέβαλλαν  οι  κ.κ.   Ελευθερία  και  Αικατερίνη
Καρυτιανού.

7. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 32881/2018 γνωμοδότησης 
του δικηγόρου κ. Χρήστου Κουλιού για εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση 
υλικών ζημιών οχήματος, ιδιοκτησίας κ. Άρτεμις- Βασιλική Μιχαλοπούλου, λόγω 
κακοτεχνίας οδοστρώματος.

8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Μ.Π.Α. κατά τη συζήτηση της αγωγής την 8-11-
2018 (Υπόθεση ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ, ΠΕΝΙΑ, ΜΠΑΣΙΛΑΡΗ, ΜΠΕΡΤΟΛΗ & ΣΤΑΘΗ).

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  Παλλήνης  στη  δικάσιμο  της  6/11/2018,  ενώπιον  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές), στην υπόθεση της προσφυγής
των  Επιχειρήσεων Εστιάσεως Γέρακα Ανώνυμη Εταιρεία  (Ηρώων Πολυτεχνείου
14  Γέρακας)   κατά  του  Δήμου  Παλλήνη,   συγκεκριμένα  κατά  του  υπ’  αριθ.
401/69314/22-4-2014 αποσπάσματος χρηματικού καταλόγου του Δήμου και του
υπ’ αριθ. 42977/21-12-2013  εγγράφου του Δήμου.
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10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  Παλλήνης  στη  δικάσιμο  της  6/11/2018,  ενώπιον  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές), στην υπόθεση της προσφυγής
του  Περδίκη Ηλία κατά του Δήμου Παλλήνης,  συγκεκριμένα κατά του υπ’ αριθ.
399/22673/23-4-2014 αποσπάσματος χρηματικού καταλόγου του Δήμου και του
υπ’ αριθ. 1402/14-1-2014 εγγράφου του Δήμου.

11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Μ.Π.Α. κατά τη συζήτηση αγωγής την 7-11-2018
(Υπόθεση ΛΙΝΔΟΥ, ΒΑΛΗΛΗ,ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ, ΖΑΡΑ & ΚΟΝΤΟΥ).

Γέρακας,  26-10-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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