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ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείσθε, σε  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης,
την 4η   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα   13:30   μ.μ., για να
συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των  κάτωθι θεμάτων :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση και  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί  της 14ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2020.
2. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Ειδικών Γυμνασίων – 
Λυκείων Δήμου Παλλήνης για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-
2024».

3. Λήψη απόφασης για έγκριση πληρωμής από ίδιους πόρους για την υπηρεσία με τίτλο:
«Αμοιβή  Υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής
Κινητικότητας Δήμου Παλλήνης», ΑΡ. ΜΕΛ. 46/2018

4. Λήψη  απόφασης  για  προσωρινή  κάλυψη  δαπανών  έργων  που  υλοποιούνται  στο
πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής από ίδιους πόρους
του Δήμου Παλλήνης.

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

6. Λήψη  απόφασης  για  διαγραφές  και  τακτοποιήσεις  σε  βεβαιώσεις  καταλόγους
ύδρευσης λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων.

7. Λήψη  απόφασης  για  διαγραφές  και  τακτοποιήσεις  σε  βεβαιώσεις  καταλόγους
ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.

8. Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  της  63/2020  απόφασης  περί  της  5ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

9. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 35548/2020 γνωμοδότησης του
δικηγόρου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ για τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού με
το Δήμο Παλλήνης για καθορισμό οφειλής από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα,
υπόθεση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ.

10. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΚΟΚΟΤΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 800,00 € για πληρωμή ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ εγκρίσεων
εργασιών μικρής κλίμακας.

11. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  από
ένταλμα προπληρωμής ποσού 1.568,00 € για πληρωμή τελών οχημάτων για τεχνικό
έλεγχο ΚΤΕΟ υπηρεσίας καθαριότητας.

12. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΚΟΤΣΑΣΑΒΙΔΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  από
ένταλμα προπληρωμής  ποσού 20,00 € για  πληρωμή τελών οχημάτων για  έλεγχο
καυσαερίων υπηρεσίας καθαριότητας.
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13. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΣΑΡΓΙΑΝΝΗ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  από
ένταλμα προπληρωμής ποσού 261,00 € για πληρωμή τελών οχημάτων για τεχνικό
έλεγχο οχημάτων τεχνικής υπηρεσίας.

14. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΔΙΑΚΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΗ  από  ένταλμα
προπληρωμής ποσού 28,00 € για πληρωμή τελών οχημάτων για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ
οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας.

15. Λήψη απόφασης για  απαλλαγή του υπόλογου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΟΛΑΪΤΗ από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 135,00 € για πληρωμή τελών οχημάτων για  τεχνικό έλεγχο
ΚΤΕΟ οχημάτων Κοινωνικής υπηρεσίας.

16. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ από ένταλμα
προπληρωμής ποσού 7,00 € για πληρωμή τελών οχημάτων για έλεγχο καυσαερίων
οχημάτων Τεχνικής υπηρεσίας.

17. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΣΙΓΑΛΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  από  ένταλμα
προπληρωμής ποσού 7,00 € για πληρωμή τελών οχημάτων για έλεγχο καυσαερίων
οχημάτων Διοικητικής υπηρεσίας.

18. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπόλογου ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από
ένταλμα προπληρωμής  ποσού 51,00 € για  πληρωμή τελών οχημάτων για  έλεγχο
ΚΤΕΟ οχημάτων υπηρεσίας Πρασίνου.

19. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΣΑΜΑΡΑ  ΘΕΟΔΟΣΗ  από  ένταλμα
προπληρωμής  ποσού  45,00  €  για  πληρωμή  τελών  οχημάτων  για  έλεγχο  ΚΤΕΟ
οχημάτων υπηρεσίας Πολεοδομίας.

20. Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  του  υπόλογου  ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  από
ένταλμα προπληρωμής ποσού 351,00 € για πληρωμή τελών οχημάτων για έλεγχο
ΚΤΕΟ οχημάτων υπηρεσίας Ύδρευσης.

21. Λήψη απόφασης για άσκηση ένδικων μέσων και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου από
τον Δήμο Παλλήνης κατά της εταιρείας με την επωνυμία “Ανώνυμος Κατασκευαστική
Εμπορική  και  Τεχνική  Εταιρεία  Στεγαστική”  και  κατά  της  με  αριθμό  78/2019
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.

22. Λήψη  απόφασης  για  ορισμό  πληρεξουσίου  δικηγόρου  για  την  εκπροσώπηση  του
Δήμου  ενώπιον  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (Τμήμα  20ο Μονομελές), στην
υπόθεση της Αναστασίας Κουκά κατά του Δήμου Παλλήνης, με δικάσιμο 15/1/2021.

23. Λήψη  απόφασης  για  ορισμό  πληρεξουσίου  δικηγόρου  για  την  εκπροσώπηση  του
Δήμου Παλλήνης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 3ο Τριμελές
στην  υπόθεση  της  προσφυγής  του  Αποστολόπουλου  Αθανασίου  κατά  του  Δήμου
Παλλήνης που εκδικάζεται στις 17/2/2021.  

Γέρακας, 27-11-2020

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος  Ζούτσος
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