
1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 32/2020  
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12                                                      
Ταχ. Κώδ. : 153 44  

Τηλ.: 210-66.04.600                                         
 Fax :210-  66.12.965                                                                    

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 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 
μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των  κάτωθι θεμάτων : 
 

1.  Λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 35/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π 

Δήμου Παλλήνης με θέμα : «Κατάρτιση και ψήφιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

έκθεση πεπραγμένων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π έτους 2019». 

2.  Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών (μελέτης) και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης  διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης  (2020)». 

3.  Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών (μελέτης) και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης  διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας  (2020)». 

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 009/2020 μελέτης του έργου με τίτλο: «Επέκταση 

αγωγού για την κάλυψη πυροσβεστικών αναγκών», κατάρτιση των όρων διακήρυξης της 

δημοπρασίας και Ορισμό Μελών επιτροπής διαγωνισμού. 

5.  Λήψη απόφασης για έγκριση εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για παράταση περαίωσης 

της υπηρεσίας με τίτλο:  «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Φωτοαντιγραφικών 
Μηχανημάτων». 

6.  Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή για 
διερευνητικές εργασίες για τυχόν φαινόμενο κατολίσθησης λόγω βροχόπτωσης στο Πανόραμα 
Παλλήνης». 

7.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 12.078,74 € για 
αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ ( για ηλεκτροδότηση ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ στο 7ο Δημ. Σχολείο Παλλήνης), στην 
διεύθυνση Αγ. Σοφίας Π.Ε. ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑ στην Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ αρ. 
παροχής 16079020». 

8.  Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωτικού καταλόγου. 

9.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για δυνατότητα 

εξωδικαστικού συμβιβασμού μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα – Υπόθεση ΒΕΡΓΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

10.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για δυνατότητα 

εξωδικαστικού συμβιβασμού μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα – Υπόθεση ΝΤΟΥΡΟΥ 

ΣΤΑΥΡΙΤΣΑΣ. 

Γέρακας,  17-07-2020 

 

Ο  Πρόεδρος 

Ελληνική
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Αθανάσιος  Ζούτσος 


