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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 15/2021  
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 

 

Καλείσθε, σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, την 15η 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 14:00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να 
αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων : 
 

1.  Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού Ανοίγματος των Οικονομικών προσφορών  
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες κλαδέματος και κοπής 

υψίκορμων δένδρων Δήμου Παλλήνης (2021-2022)», αρ. υπ. 104/2020», ΑΡ. ΜΕΛ. 
61/2020 

2.  Λήψη απόφασης περί ορισμού τριμελούς επιτροπής εξακρίβωσης τιμών για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

3.  Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αρ. μελ. 13/2016. 

4.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο 
Ανδρέα Ασπρογέρακα με διακριτικό τίτλο VIANET για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης (2020)». 

5.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο 
Ανδρέα Ασπρογέρακα με διακριτικό τίτλο VIANET για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)». 

6.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο 
Ανδρέα Ασπρογέρακα με διακριτικό τίτλο VIANET για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λπ. Δ.Ε. Γέρακα (2020)». 

7.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο 
Ανδρέα Ασπρογέρακα με διακριτικό τίτλο VIANET για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λπ. Δ.Ε. Παλλήνης (2020)». 

8.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών 

λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων», για το 2021. 

9.  Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού 

συμβιβασμού μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, υπόθεση ΧΑΒΕΛΟΥ. 

10.  Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού 

συμβιβασμού μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, υπόθεση ΜΑΡΑΓΑΝΗ. 

11.  Λήψη απόφασης για αποδοχή γνωμοδότησης για δυνατότητα ή μη εξωδικαστικού 
συμβιβασμού μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, υπόθεση ΚΑΤΣΟΥΛΑ. 

12.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη Εξώδικης 

Απάντησης στην Εξώδικο Διαμαρτυρία του «Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» 

 

Γέρακας,  02-04-2021 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 

Ελληνική


