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Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,  σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης

στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 2  η   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020, ημέρα της εβδομάδας

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο; 
«Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης (2020)» και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο; 
«Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)» και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του σχεδίου των όρων διακήρυξης της φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές, για την εκποίηση του συνόλου 
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με 
τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», ΑΡ. ΜΕΛ. 
09/2020.

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της με αριθμό 626/2018 (ΑΔΑ: 9ΕΘΚΩΞΚ-8ΙΚ), 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 23965/2020 γνωμοδότησης του 
δικηγόρου κ. Χρήστου Κουλιού για δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού για καθορισμό 
οφειλής από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, υπόθεση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ.

7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου
Παλλήνης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής 
Διαδικασίας – Τμήμα Γ’) την 16-09-2020 στην υπόθεση ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ.

8. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, από 
ένταλμα προπληρωμής ποσού 336,46 € για την αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για συνδέσεις νέων 
παροχών, μετατοπίσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. για ηλεκτροδότηση Ο.Τ. 120 στην Δ/νση 
ΚΡΙΕΖΗ- ΤΣΑΚΑΛΩΦ στην ΠΕ ΣΤΑΥΡΟΣ της Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ.
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9. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 336,46 € για την αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για συνδέσεις νέων παροχών, 
μετατοπίσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. για ηλεκτροδότηση Ο.Τ. 578 στην Δ/νση ΒΟΛΟΥ- 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ στην ΠΕ ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ της Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ. 

10. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΗ, από ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 1.042,00 € για πληρωμή του τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020.
 

Γέρακας,  28-08-2020

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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