
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 08/2020 
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης

στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 20η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ημέρα της εβδομάδας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και  ώρα 13:00,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι

θεμάτων : 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 09/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με 
θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
έτους 2020».

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης 
της δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 2019», αρ. μελ. 101/2019

3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με 
τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 
με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016», αρ. μελ. 
29/2016

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

6. Λήψη απόφασης για χορήγηση τμηματικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση των εγγραφών των 458/2019 (ΑΔΑ: 
6ΕΦ6ΩΞΚ-ΒΓΧ), 53/2020 (ΑΔΑ: Ω39ΑΩΞΚ-6Ψ7) και 54/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΝΟΩΞΚ-
5Λ2) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

8. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία FILIPPIDIS CHEMICALS- ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, χημικά, 
βιοτεχνολογικά βιομ/κα προϊόντα καθαρισμού, απολύμανσης, απόσμησης, 
συντήρησης.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 10,00 € 
για έκδοση κάρτας καυσαερίων για τον μήνα Ιανουαρίου 2020, για τα οχήματα 
της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 45,00 € 
για έκδοση κάρτας καυσαερίων για τον μήνα Απρίλιο 2020, για τα οχήματα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 20,00 € 
για έκδοση κάρτας καυσαερίων για τον μήνα Μάιο 2020, για τα οχήματα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης.
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12. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 140,00 € 
για έκδοση κάρτας καυσαερίων για τον μήνα Ιανουαρίου 2020, για τα οχήματα 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Παλλήνης.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 170,00 € 
για έκδοση κάρτας καυσαερίων για τον μήνα Απριλίου 2020, για τα οχήματα 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 110,00 € 
για έκδοση κάρτας καυσαερίων για τον μήνα Μαΐου 2020, για τα οχήματα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Παλλήνης.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 7,00 € 
για έκδοση κάρτας καυσαερίων Μαρτίου 2020, για τα οχήματα της Υπηρεσίας 
Πρασίνου του Δήμου Παλλήνης.

16. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη 
παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ (Τμήμα Ε’) κατά του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «Αγροτικός Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Σπάτων» κ.λ.π. συν. 29 
αιτούντων.

Γέρακας,  16-03-2020

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος

2


