
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Γέρακα   Αρ. Πρωτ.: 7

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΕΡΑΚΑ 

ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Παρακαλείσθε  όπως  προσέλθετε,  σε  δημόσια  συνεδρίαση  -  στο  Δημαρχείο  Δ.Ε.
Γέρακα  (επί  της  οδού  Ιθάκης  12),  την  30η  Σεπτεμβρίου  2021,  ημέρα  της
εβδομάδας  ΠΕΜΠΤΗ  και  ώρα 19:00,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε
επί:

1. Λήψη απόφασης ή μη για την τοποθέτηση ειδικής προειδοποιητικής σήμανσης 
επερχόμενης διασταύρωσης, επί των οδών Γαργηττού και Κεφαλληνίας (στην 
αρχή της ανηφορικής κλίσης), στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, κατόπιν 
αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο κ. Λάμπρο Αντωνόπουλο.) 

2. Λήψη απόφασης ή μη για την τοποθέτηση εγκεκριμένων σιδερένιων 
κατασκευών συλλογής πλαστικών πωμάτων, έξω από τα σχολεία και στις 
πλατείες της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο κ. Λάμπρο Αντωνόπουλο.) 

3. Λήψη  απόφασης  ή  μη  για  την  ενίσχυση  του  ήδη  προγραμματισμένου
χριστουγεννιάτικου  στολισμού  σε  όλο  το  μήκος  της  νησίδας,  επί  της  οδού
Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Δάμωνα έως την οδό Ευρυτανίας, της Δ.Ε.
Γέρακα  του  Δήμου  Παλλήνης. (Εισήγηση  από  τον  Πρόεδρο  κ.  Λάμπρο
Αντωνόπουλο.) 

4. Λήψη απόφασης ή μη για την επισκευή, συντήρηση και αναμόρφωση του 
ιστορικού κτιρίου του Αττικού Σιδηροδρομικού Σταθμού, που βρίσκεται εντός 
του γηπέδου μπάσκετ έναντι της Πλατείας Μακεδονίας, της Δ.Ε. Γέρακα του 
Δήμου Παλλήνης.
(Εισήγηση από την Κοινοτική Σύμβουλο κα Δήμητρα Δημητροπούλου) 

Για την δια ζώσης συνεδρίαση ισχύει η υπ΄αριθμ. 643 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών,
με  αρ.  πρωτ.  69472/24-09-2021  (ΑΔΑ:  ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)  με  θέμα:  «Σύγκληση  και
λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας». 

Γέρακας,  27-09-2021

Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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