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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  27η ΜΑΪΟΥ 2020, ημέρα της εβδομάδας
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30 μ.μ.,  κατ΄εφαρμογή όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (αρ.Φυλ.55/τ.Α'/11-03-2020),  για  να  συσκεφθούμε  και  να
αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της 
δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες μόνωσης της στέγης του Δημοτικού 
Καταστήματος της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ. 19/2020

2. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 
Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 770 της Π.Ε. Γαργηττός ΙΙ» της Δ.Ε. Γέρακα 
του Δήμου Παλλήνης.

3. Λήψη απόφασης για παράταση περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κτίριο Διοικητικών, 
Κοινωνικών και Πολιτιστικών Λειτουργιών της Δ.Ε. Ανθούσας» του Δήμου παλλήνης.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για
την υπηρεσία με τίτλο: «Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB) και ανάδειξη 
οριστικού αναδόχου.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για
συνδέσεις νέων παροχών, μετατοπίσεις , επεκτάσεις κ.λ.π. ( για ηλεκτροδότηση στο 
Ο.Τ. 120) στη Δ/νση ΚΡΙΕΖΗ- ΤΣΑΚΑΛΩΦ στην Π.Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ, Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ με αρ. παροχής 16078592», για το 2020, ποσού 336,46 €. 

6. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για
συνδέσεις νέων παροχών, μετατοπίσεις , επεκτάσεις κ.λ.π. ( για ηλεκτροδότηση στο 
Ο.Τ. 428) στη Δ/νση ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ- ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ στην Π.Ε. Γαργηττός Ι, Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με αρ. παροχής 16078591», για το 2020, ποσού 482,78 €. 

7. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για
συνδέσεις νέων παροχών, μετατοπίσεις , επεκτάσεις κ.λ.π. ( για ηλεκτροδότηση στο 
Ο.Τ. 578) στη Δ/νση ΒΟΛΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ στην Π.Ε. Γαργηττός ΙΙ, Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ με αρ. παροχής 16078590», για το 2020, ποσού 336,46 €. 

8. Λήψη απόφασης για Παράταση   συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για (12) δώδεκα ΥΕ Εργάτες  Καθαριότητας και  έναν (1) ΔΕ Χειριστή 
Μηχανημάτων Έργου (Τύπου JCB-Ομάδας Β’-Τάξης Δ’) για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
(4) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έβδομου παρ.5 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α/20-36-2020), η οποία κυρώθηκε με τον 
ν.4683/2020(ΦΕΚ 83/τ.Α/10-4-2020)
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9. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 500 € στο 
όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Δημητρίου Λιάμη, για πληρωμή κτηματολογικών 
φύλλων και διαγραμμάτων.

10. Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα- υπόθεση ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 
οικ. 18.

11. Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα- υπόθεση ΦΩΤΑ -ΠΕΡΙΜΕΝΗ

12. Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα- υπόθεση ΣΤΟΥΜΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

13. Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα- υπόθεση ΓΙΑΛΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

14. Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα- υπόθεση ΒΥΡΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Γέρακας,  22-05-2020

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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