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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                  

  

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 Καλείστε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 17η Δεκεμβρίου ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 17.00, κατ΄εφαρμογή της παρ.2 του αρθ. 67 του Ν.3852/10, και σε 

συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τΑ΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης 

περιορισμού διάδοσής του». 

Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην υπ΄αρ. 60249/22-9-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να 

συζητήσουμε επί του παρακάτω θέματος: 

 

ΘΕΜΑ 1ον : Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Τεχνική Υπηρεσία για τοποθέτηση 

«ματιών γάτας» επί των οδών Βυζαντίου και Σαλαμίνος στην Κοινότητα Παλλήνης. 

ΘΕΜΑ 2ον : Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Τεχνική Υπηρεσία για μελέτη και 

υλοποίηση τεχνικού έργου, λόγω πλημμύρας, στην οδό Αιγαίου αρ. 11 στην 

Κοινότητα Παλλήνης, έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην οικία του ιδιοκτήτη. 

ΘΕΜΑ 3ον : Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Τεχνική Υπηρεσία για μετατροπή 

της οδού Τήνου ως «ανόδου» από τη Λεωφόρο Μαραθώνος προς την οδό Ελαιώνων 

στην Κοινότητα Παλλήνης. 

ΘΕΜΑ 4ον : Λήψη απόφασης και αποστολή της στην Περιφέρεια Αττικής για 

αποκατάσταση συρματοπλεγμάτων στο ρέμα που διασχίζει τον Άγιο Νικόλαο, στην 

Κοινότητα Παλλήνης. 

ΘΕΜΑ 5ον : Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Τεχνική Υπηρεσία για τοποθέτηση 

κολωνακίων επί της οδού Σαλαμίνος στην Κοινότητα Παλλήνης, λόγω ανεξέλεγκτου 

παρκαρίσματος οχημάτων. 

ΘΕΜΑ 6ον : Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Τεχνική Υπηρεσία για τοποθέτηση 

κολωνακίων  επί της οδού Εφέδρων Αξιωματικών στην Κάντζα της Κοινότητας 

Παλλήνης, λόγω ανεξέλεγκτου παρκαρίσματος οχημάτων μέσα στα παρτέρια. 

ΘΕΜΑ 7ον : Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Υπηρεσία Πρασίνου για κλάδεμα 

ευκαλύπτου επί της οδού Έντισον στην Κοινότητα Παλλήνης, έναντι του 7ου 

Δημοτικού Σχολείου. 

ΘΕΜΑ 8ον : Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Υπηρεσία Πρασίνου για κλάδεμα 

δένδρων επί της οδού Κανάρη αρ. 13 στην Κοινότητα Παλλήνης, λόγω προβλήματος 

οδήγησης μεγάλων τροχοφόρων. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου  

                                                                            Δ.Ε Παλλήνης  

 

 

                              

                                                                               ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


