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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 01/2021  

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 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14:30 για να 

συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των  κάτωθι θεμάτων : 

 

1.  Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης , κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια κάδων» – Αρ.μελέτης 13/2020». 

2.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Περιφράξεις Παιδικών Χαρών Δ.Ε. 

Γέρακα Δήμου Παλλήνης (2020)», αρ. μελ. 61/2020. 

3.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τους 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ. 84/2018 

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών – ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών για το έργο 

με τίτλο: «Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Σουλιωτών στην Δ.Ε. 

Ανθούσας με ειδικό αντιολισθηρό μπετόν λόγω μεγάλης υψομετρικής 

διαφοράς». 

5.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών – ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών για το έργο 

με τίτλο: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Γέρακα». 

6.  Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο:  

«Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά, 

Κλιματισμός, Αποχέτευση, κ.λπ.) Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ανθούσας 

(2018)». 

7.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο ΑΣΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το έργο με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2016 Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ».  

8.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Κληρώσεων στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΗ.Μ.Ε.Δ.  

9.  Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών για λοιπές προμήθειες και προμήθειες αναλωσίμων και υπηρεσίες 

Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών της Δ/νσης Κοινωνικής 

προστασίας, παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2020», για την υπηρεσία με 

τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ». 

10.  Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ. αρ. 590/2020 ΑΔΑ ΨΧΧΙΩΞΚ-ΧΦΙ 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της υπ. αρ. 38047/18-12-2020 
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20PROC007904509 Διακήρυξης της υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού 

κτιρίων 2020». 

11.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία 

ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΓΙΑ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ». 

12.  Λήψη απόφασης για τροποποίηση της με αριθμό 644/2020 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών 

Διενέργειας Διαγωνισμών για προμήθειες και υπηρεσίες έτους 2021, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016». 

13.  Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/14-01-2021 απόφασης του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. Δήμου Παλλήνης με θέμα : «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021». 

14.  Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/14-01-2021 απόφασης του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. Δήμου Παλλήνης με θέμα : «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021». 

15.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί 

νομικής υποστήριξης Αντιδημάρχου  Δήμου Παλλήνης Α.Μ. 

16.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  από 

ένταλμα προπληρωμής ποσού 51,00 € για αμοιβή για τεχνικό έλεγχο οχημάτων 

(ΚΤΕΟ), υπηρεσίας Πρασίνου. 

17.   Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΚΟΛΑΪΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 135,00 € για αμοιβή για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των 

οχημάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

18.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΔΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 28,00 € για αμοιβή για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των 

οχημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας. 

19.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΣΑΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 135,00 € για αμοιβή για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των 

οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

20.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από 

ένταλμα προπληρωμής ποσού 102,00 € για αμοιβή για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) 

των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

21.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΗ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 45,00 € για αμοιβή για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των 

οχημάτων της Υπηρεσίας Πολεοδομίας. 

22.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΣΙΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 7,00 € για αμοιβή για έκδοση κάρτας καυσαερίων των 

οχημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας. 

23.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 7,00 € για αμοιβή για έκδοση κάρτας καυσαερίων των 

οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

24.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ από 

ένταλμα προπληρωμής ποσού 351,00 €  για αμοιβή για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) 

των οχημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης. 

25.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ από ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 51,00 €  για αμοιβή για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των 

οχημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου. 

Γέρακας,  14-01-2021 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 


