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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 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των 
κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για τον
έλεγχο  των  δικαιολογητικών  –  ανοίγματος  Οικονομικών  Προσφορών  της
υπηρεσίας  με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»,
αρ. μελ. Υπηρ. 46/2018.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α). ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ  &  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Β).
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ).  ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER)» για δύο (2) έτη.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης  κατάρτισης των όρων διακήρυξης της 
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού   διαγωνισμού για το έργο  με τίτλο: 
«Μεταφορά δικτύου ύδρευσης λόγω εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης  και κατάρτισης των όρων διακήρυξης της 
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού   διαγωνισμού για την προμήθεια  με τίτλο: 
«Προμήθεια φορτηγού οχήματος  τύπου γάντζου (Ηοοk lift) με παρελκόμενα».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης  και κατάρτισης των όρων διακήρυξης της 
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού   διαγωνισμού για την προμήθεια  με τίτλο: 
«Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών Ύδρευσης (φρεάτια, σωλήνες, 
υδρόμετρα κλπ.)» (2018).

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του με αριθμό πρωτ. 1293/07-11-2018 Συνοπτικού
Απολογισμού της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. για την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης
2018 για το διάστημα από 01/09/2018 έως 31/10/2018

7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  –Τμήμα 9ο Μονομελές
στην υπόθεση του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου κατά του Δήμου Παλλήνης.

8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (29ο Τριμελές  Τμήμα)
στην  υπόθεση  των:  1.Μαρίας  συζ.  Παναγιώτη  Φιορεντίνου,  2.  Αθηνάς  χήρας
Γεωργίου Μαρίνου, 3.Κων/νας Ξένου του Διονυσίου,4. Ιωάννας συζ. Αντωνίου
Ραυτόπουλου, 5.Σοφίας Ξένου, 6. Θεόδωρου Ξένου, 7.Σκοπιώτη Ξένου,   κατά
του Δήμου Παλλήνης.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση εφέσεως
από  τον  Δήμο  Παλλήνης  κατά  της  με  αριθμό  10757/2018  απόφασης  του
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Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (Τμήμα  16ο Tριμελές)  (στην  υπόθεση
Αριστείδη Σολιδάκη).

10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση εφέσεως
από  τον  Δήμο  Παλλήνης  κατά  της  με  αριθμό  10758/2018  απόφασης  του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 16ο Tριμελές) (στην υπόθεση Ιωάννας
Σολιδάκη).

11. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη
συζήτηση της από 22-6-2018 εφέσεως, που άσκησε  η ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
κατά  του  Δήμου  Παλλήνης  και  κατά  της  απόφασης  Α6084/16-4-2018  του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Μονομελές), με ημερομηνία συζήτησης την
4-12-2018.

12. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 
συζήτηση τριών (3) ανακοπών, που άσκησε  η ΜΠΙΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κατά του 
Δήμου Παλλήνης, με ημερομηνία συζήτησης την 13-12-2018.

13. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Παλλήνης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση αίτησης 
αναίρεσης  που άσκησε  η ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ  κατά του Δήμου Παλλήνης 
για τη μερική εξαφάνιση της υπ’ αρ. 4128/2017 Απόφασης του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) με ημερομηνία συζήτησης 
την 29-1-2019.

14. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου Παλλήνης  κατά την άσκηση  εφέσεως (από το Δήμο) κατά της υπ’ αριθ.
10759/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (Τμήμα  16ο

Τριμελές) (Υπόθεση κληρονόμων Ανδρουλιδάκη).

Γέρακας,  09-11-2018

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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