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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 61/2021  
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 περιφοράς συνεδρίαση την 7η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2021, ημέρα της εβδομάδας  

ΤΡΙΤΗ  και ώρα 15:00 μ.μ.,   κατ΄εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 352/2010, και σε 

συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( αρ. Φυλ. 

55/τ.Α΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού  COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και όπως ισχύει έως σήμερα,  για 

να συσκεφτούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων : 

 

1.  Λήψη απόφασης για Έγκριση 4ου ΑΠΕ, της 1Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 

παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με αριθμ. μελ. 08/2017  

2.  Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ καθώς και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», με αριθμ. μελ. 

07/2020. 

3.  Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ΄αριθμ. 36484/07-12-2021 (ΑΔΑ: 
6Φ8ΦΩΞΚ-Β9Ι & ΑΔΑΜ : 20SYMV007789137) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης 
και της επιχείρησης « REC N PRINT Μ.Ι.Κ.Ε.» για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ». 

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 45/2021 απόφασης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, με θέμα 
«Λήψη απόφασης για 4ης αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021»  

5.  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικού καταλόγου. 

6.  Λήψη απόφασης για διαγραφές και τακτοποιήσεις από βεβαιωτικούς καταλόγους 

ύδρευσης λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων. 

7.  Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 38991/3-12-2021 γνωμοδότησης του 
δικηγόρου Χρήστου Κουλιού επί του αιτήματος με αρ. πρωτ. 35997/2021 της εταιρείας 
«Ηλίας Μπάρμπας και ΣΙΑ Ε.Ε.». 

8.  Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 38990/3-12-2021 γνωμοδότησης του 
δικηγόρου Χρήστου Κουλιού για εξώδικη αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος λόγω 
κακοτεχνίας οδοστρώματος, υπόθεση ΝΟΥΣΙΟΥ 
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9.  Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 38989/3-12-2021 γνωμοδότησης του 

δικηγόρου Χρήστου Κουλιού για δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον Δήμο 
Παλλήνης σε καθορισμό από το Δήμο αποζημίωσης από απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας, 

μετά από αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΓΟΥΡΗ 

10.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Παλλήνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση Αγωγής των 1. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΥ, 

κατά του Δήμου Παλλήνης. 

11.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για 
εξωδικαστικό συμβιβασμό αποζημίωσης υλικών βλαβών αυτοκινήτου που προκλήθηκαν 
λόγω κακοτεχνίας του οδοστρώματος (υπόθεση ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και 

ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ).  
 

12.  «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Παλλήνης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Τριμελές), την 

14/1/2022, στην υπόθεση των Βαμβακά Ιάσωνα-Δημήτριου και Βαμβακά Παναγιώτας 

13.  Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 

14.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΔΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 45,00 € για πληρωμή ΚΤΕΟ οχήματος της Διοικητικής Υπηρεσίας 

Δήμου Παλλήνης. 

15.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΚΟΛΑΪΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 1.498,00 € για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας Δήμου Παλλήνης. 

16.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΣΑΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 171,00 € για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμου Παλλήνης. 

17.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ από 

ένταλμα προπληρωμής ποσού 49,00 € για πληρωμή για έλεγχο καυσαερίων (ΚΕΚ)  

οχημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης Δήμου Παλλήνης. 

18.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  από 

ένταλμα προπληρωμής ποσού 21,00 € για πληρωμή για έλεγχο καυσαερίων (ΚΕΚ)  

οχημάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης. 

19.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ  από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 14,00 € για πληρωμή για έλεγχο καυσαερίων (ΚΕΚ)  οχημάτων της 

Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Παλλήνης. 

20.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΣΚΟΥΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 31,00 € για πληρωμή για έλεγχο καυσαερίων (ΚΕΚ)  οχημάτων της 

Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης. 

21.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΗ  από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 7,00 € για πληρωμή για έλεγχο καυσαερίων (ΚΕΚ)  οχημάτων της 

Υπηρεσίας Πολεοδομίας Δήμου Παλλήνης. 

22.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΚΟΤΣΑΣΑΒΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 164,00 € για πληρωμή για έλεγχο καυσαερίων (ΚΕΚ)  οχημάτων 

της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Παλλήνης. 
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ΣΗΜ. 1. : : Η εισήγηση των θεμάτων, μετά των συνημμένων εγγράφων, αποστέλλεται με μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στα μέλη. 

ΣΗΜ. 2: Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα της συνεδρίασης ΤΡΙΤΗ 07-12-

2021 και ώρα 15:30 μ.μ. το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@pallini.gr για την ψήφο σας ( υπέρ ή 

κατά ή λευκή ή αποχή από την ψηφοφορία) καθώς και για τις τυχόν απόψεις σας- προκειμένου να 

συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος , λαμβανομένης υπόψη 

και της σχετικής επισυναπτόμενης εισήγησης. 

 

Γέρακας,  03-12-2021 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 

mailto:press@pallini.gr

