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   ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   ΔΗΜΟΥ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Καλείστε στην 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  ,   την    ΤΡΙΤΗ  19  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,  και  ώρα  19:00,  κατ΄  εφαρμογή  της  παρ.  2  του  άρθρου  67  του  Ν.3852/10,  κατ΄
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο
άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α'/11-03-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του".
Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην υπ΄ αριθμ. 77233/13-11-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί των ως
κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων, οι εισηγήσεις των οποίων διαβιβάζονται στα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

……………………………………………..
 

1. Λήψη απόφασης  περί επικύρωσης πρακτικών της υπ΄ αριθμ. 16ης συνεδρίασης έτους 2021
Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021.
4. Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων για αλλαγή σήμανσης στην οδό Τήνου  Δ.Ε. Παλλήνης.   
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου

της «28ης Οκτωβρίου 1940».
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό

φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
7. Λήψη απόφασης παράτασης  μίσθωσης  Δημοτικών  Ιατρείων  Δ.Ε  Παλλήνης  έως  την

ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται για την μεταστέγασή τους.
8. Λήψη απόφασης  περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 011204 του

Ο.Τ. 113 της περιοχής Αγίου Νικολάου του Δήμου Παλλήνης με φερόμενο ιδιοκτήτη Ιωάννη
Λυγούρη.

9. Λήψη απόφασης για κατάργηση του οικογενειακού τάφου που βρίσκεται στον  τομέα 23
αριθμό 280 του κοιμητηρίου Παλλήνης και έχει παραχωρηθεί το εν λόγω δικαίωμα χώρου
με την υπ΄αριθμ. 104/23-6-1981 πράξη. 

 

Γέρακας,  15-10–2021

 Ο Πρόεδρος

                          Σμέρος Κωνσταντίνος
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