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0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 45/2021  
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗ 
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 

 
Καλείσθε, σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης  την 15η 

Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για να συσκεφθούμε και να 

αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων: 

 

1.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικών αναδόχων του ανοικτού διεθνή 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- Κ.Ε.ΑΠ.Π.Δ.Π.) ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ» 

2.  Λήψη απόφασης για αποδοχή της 49983/05-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΥ246ΜΤΛ6-ΠΒΟ) της 

ένταξης Πράξης του Δήμου Παλλήνης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

στις σχολικές μονάδες της χώρας». 

3.  Λήψη απόφασης για αποδοχή της 49924/05-07-2021 (ΑΔΑ: Ω15Ζ46ΜΤΛ6-ΒΩΟ) της 

ένταξης Πράξης του Δήμου Παλλήνης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». 

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση της υποβολής παράτασης της ισχύος των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και 

αύλειων χώρων Δήμου Παλλήνης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αρ. μελ. 

18/2020 λόγω λήξης του χρόνου ισχύος. 

5.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & 

ΚΟΠΗΣ ΥΨΙΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2021-2022)», αρ. μελ. 

104/2020. 

6.  Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ΄αριθμ. 27357/06-09-2019 ( ΑΔΑ: 

659ΖΩΞΚ-Υ40 και ΑΔΑΜ: 19SYMV005526151), αρχικής σύμβασης όπως 

τροποποιήθηκε από τις υπ΄αρ. πρωτ. 21835/31-07-2020 ΑΔΑ: ΨΥΘΞΩΞΚ-7ΡΒ ΑΔΑΜ: 

20SYMV007122553 και 25926/03-08-2021 ΑΔΑ: ΨΤ2ΨΩΞΚ-Ξ7Μ ΑΔΑΜ: 

21SYMV00902501 συμβάσεις μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των 

δικαιούχων υπάλληλων του δήμου Παλλήνης (ΦΟΡΕΑΣ Γ-ΟΜΑΔΑ β) για δυο έτη».  

7.  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεώσεων τελών κατάληψης πεζοδρομίου. 

8.  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρέωσης για τέλη συντήρησης οικογενειακού τάφου 

Δ.Ε. Παλλήνης 2020. 

9.  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα της 

ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο Ο.Τ. 4057/ αρ. οικ. 07 στην Δημοτική Ενότητας 
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Παλλήνης από την κ. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και επαναβεβαίωση στο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ – ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε.. 

10.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των 

κοινοχρήστων από τον Αύγουστο 2020 έως τον Ιούλιο 2021 των δημοτικών ιατρείων 

Γέρακα. 

11.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία 

«EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «EUROSUPPLIES». 

12.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  «ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ» ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

13.  Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 28861/2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΖΩΞΚ-7ΩΙ) 

Απόφασης του Δημάρχου Παλλήνης για ορισμό δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση σε 

επείγουσες υποθέσεις του Δήμου (υπόθεση ΠΟΤΣΙΟΥ Ε. /ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Χ.).. 

14.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής 

υποστήριξης Αντιδημάρχου  Δήμου Παλλήνης Β.Δ. στην προκαταρκτική εξέταση ενώπιον 
του Πταισματοδίκη Κρωπίας την 20/9/2021. 

 

                                           Γέρακας,  10-09-2021 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 


