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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 51/2018  

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 17η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα της 

εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί 

των κάτωθι θεμάτων: 

 

1.  Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο 

με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης κοιμητηρίου Γέρακα» του Δήμου 

Παλλήνης. 

2.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» 

και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

3.  Λήψη απόφασης για ορισμό ορισμό Επιτροπής Χαρακτηρισμού εδάφους του 

έργου με τίτλο: «Μεταφορά αγωγού ύδρευσης στην οδό Αγίας Λαύρας Δ.Ε. 

Γέρακα λόγω εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου», με αρ. μελ. 17/2017. 

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 937,00 € 

για την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο 

καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Νοεμβρίου 2018, για τα οχήματα της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης. 

5.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 367,00 € 

για την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο 

καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Νοεμβρίου 2018, για τα οχήματα της 

Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Παλλήνης. 

6.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 261,00 € 

για την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο 

καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Νοεμβρίου 2018, για τα οχήματα της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης. 

7.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 84,00 € 

για την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο 

καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Νοεμβρίου 2018, για τα οχήματα της 

Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης. 

8.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 51,00 € 

για την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο 

καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Νοεμβρίου 2018, για τα οχήματα της 

Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Παλλήνης. 

9.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 135,00 € 

για την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο 

καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Νοεμβρίου 2018, για τα οχήματα της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης. 

10.  Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 45,00 € 

για την πληρωμή των Τελών Οχημάτων για τον έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο 
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καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λ.π.) Νοεμβρίου 2018, για τα οχήματα της 

Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Παλλήνης. 

11.  Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην 

εταιρεία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.». 

12.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης 

για δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα. 

13.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΚΑΛΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από ένταλμα 

προπληρωμής ΠΟΣΟΎ 20,00 € για έξοδα έκδοσης βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών από κτηματογραφικά γραφεία. 

Γέρακας,  12-10-2018 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 


