Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12
Ταχ. Κώδ. : 153 44
Τηλ.: 210-66.04.672
Fax:210- 66.12.965
E-mail: press@pallini.gr

Αρ. Πρ. 06/2021

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Καλείστε στην 06η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, και ώρα 19:00 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
κάτωθι θεμάτων:
……………………………………………..
1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης πρακτικών της υπ΄αριθμ. 05/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021, Δήμου Παλλήνης.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του συνολικού
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 Δήμου Παλλήνης μετά των Νομικών
Προσώπων αυτού.
4. Λήψη απόφασης περί του επιτρεπτέου της χρήσης «καταστημάτων παροχής προσωπικών
υπηρεσιών» στους τομείς Α2 και Α3 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Δ.Ε. Γέρακα.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του περιεχομένου της υπ΄αριθμ. 11584/12-0-4-2021 σχετικής
αίτησης δημοτικών συμβούλων.
6. Λήψη απόφασης περί κατανομής στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο,
προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
7. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση θέσεων για το υποέργο (Υποέργο 3) τη «Δημιουργία
Πράσινων Σημείων Συλλογής» του έργου με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση
αστικών αποβλήτων Δήμου Παλλήνης».
8. Λήψη απόφασης περί κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου στην οδό Βέρνου της Δ.Ε. Γέρακα, του
Δήμου Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας προς ΔΕΔΔΗΕ για κλαδεύσεις και κοπές δέντρων.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση των α) της με αρ.πρωτ.6527/26-02-2021 εντολή του
αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας για κοπή δένδρου στην οδό Αιόλου αρ.16-ΚΑΝΤΖΑ, β) των με
αρ.πρωτ. 5712, 5722,6135/2021 εντολών του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας για κοπή
δένδρων στην οδό Ηρακλέους στην Δ.Ε. Γέρακα
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