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ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείσθε, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, την  16η   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020,
ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα   14:00 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί
των  κάτωθι θεμάτων :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση των τευχών Δημοπράτησης της μελέτης του έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Φυσικού Αερίου σε σχολεία, δημοτικά κτίρια & αθλητικές 
εγκαταστάσεις», αρ. μελ. 13/2020 και του τρόπου διενέργειας αυτού. 

2. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) ανοιχτού γηπέδου στίβου 
αθλητικού κέντρου Δ.Ε. Παλλήνης.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Δημοτικού Οδικού Δικτύου», αρ. μελ. 04/2019

4. Λήψη απόφασης για σύναψη και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (Α΄147).

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και 
ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου 
(2020)», αρ. μελ. 33/2020 

6. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του 
Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης.

7. Λήψη απόφασης για αποδοχή της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Χρήστου Κουλιού για 
δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον Δήμο Παλλήνης για καθορισμό οφειλής από 
μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, μετά από αίτηση που υπέβαλλε ο κ. ΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΛΕΙΔΑΣ.

8. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αριθμό 180/2019 Απόφασης Ορισμού Μελών Επιτροπής 
Παραλαβής.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 7,00 € για 
έκδοση κάρτας καυσαερίων ( Κ.Ε.Κ.) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της 
Διοικητικής  Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 20,00 € για 
έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Παλλήνης. 

11. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 7,00 € για 
έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης. 

12. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 28,00 € για 
Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της Διοικητικής 
Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης. 

13. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.568,00 € για 
Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας Δήμου Παλλήνης. 

14. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 130,00 € για 
Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της Κοινωνικής  
Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης. 
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15. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 45,00 € για 
Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της Υπηρεσίας 
Πολεοδομίας Δήμου Παλλήνης. 

16. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 51,00 € για 
Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της Υπηρεσίας 
Πρασίνου Δήμου Παλλήνης. 

17. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 261,00 € για 
Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της Τεχνικής  
Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης. 

18. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 351,00 € για 
Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) για τον μήνα Νοέμβριο 2020, για οχήματα της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης Δήμου Παλλήνης. 

19. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, προς αντίκρουση της έφεσης που
άσκησαν οι: Παναγιώτης Καρανίκας κλπ [κληρονόμοι της Ευαγγελίας Ανδρουλιδάκη]
κατά της με αριθμό 10759/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,
μετά  την  έκδοση  της  με  αριθμό  1097/2020  αποφάσεως  του  Διοικητικού  Εφετείου
Αθηνών  [Τμήμα 2ο Τριμελές] την 3/11/2020.

20. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Παλλήνης  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών-2ο Τριμελές κατά τη συζήτηση
Έφεσης,  που  άσκησε   ο  Παναγιώτης  Καρανίκας  κατά  του  Δήμου  Παλλήνης,  με
ημερομηνία συζήτησης την 3/11/2020.

21. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
Παλλήνης  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (18ο Μονομελές)  την
11/11/2020 στην υπόθεση της Τρέζου Αναστασίας.

22. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΛΙΑΜΗ  ΔΗΜΗΤΡΗ  από  ένταλμα
προπληρωμής  για  πληρωμή  κτηματολογικών  φύλων  από  κτηματολογικό  γραφείο
Κορωπίου.

23. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ από  ένταλμα
προπληρωμής για πληρωμή ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ εγκρίσεων εργασιών δόμησης
μικρής κλίμακας.

Γέρακας,  12-10-2020

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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