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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αρ. Πρ. 02/2022  
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗ 
Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12                                                                                                
Ταχ. Κώδ. : 153 44  

Τηλ.: 210-66.04.600                                         
 Fax :210-  66.12.965      

                                   

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Καλείσθε, σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 17η   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022, ημέρα της εβδομάδας  

ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 15:00 μ.μ.,   κατ΄εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 352/2010, και σε 

συνδυασμό 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» και όπως ισχύει έως σήμερα,  για 

να συσκεφτούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων : 

 

1.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου 

του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και συντήρηση πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2021 Δ.Ε. Γέρακα», αρ. μελ. 23/2021. 
2.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 10/2017 
3.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ»,  αρ. μελ. 12/2018 
4.  Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και μερικής 

απασχόλησης για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για 

την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για το έτος 2022-2023. 
5.  Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/14-01-2022 απόφασης του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. Δήμου Παλλήνης με θέμα : «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». 
6.  Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/14-01-2022 απόφασης του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. Δήμου Παλλήνης με θέμα : «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022». 
7.  Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 566/2022 (ΑΔΑ:9Κ7ΧΩΞΚ-Φ42) Απόφασης 

του Δημάρχου Παλλήνης για ορισμό δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση σε επείγουσες 
υποθέσεις του Δήμου, υπόθεση: 1)ΔΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2)ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
3)ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 4)ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 5)ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, 6) 
ΜΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 7)ΛΑΔΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 8) ΛΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -προσωρινή διαταγή. 

ΣΗΜ. 1. : : Η εισήγηση των θεμάτων, μετά των συνημμένων εγγράφων, αποστέλλεται με μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στα μέλη. 

ΣΗΜ. 2: Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα της συνεδρίασης ΔΕΥΤΕΡΑ 17-

01-2022 και ώρα 16:00 μ.μ. το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής 

Ελληνική
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αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@pallini.gr ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση a.koutrouba@0156.syzefxis.gov.gr για την ψήφο σας ( υπέρ ή κατά ή λευκή ή αποχή 

από την ψηφοφορία) καθώς και για τις τυχόν απόψεις σας- προκειμένου να συμπεριληφθούν στα 

πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής 

επισυναπτόμενης εισήγησης. 

 

Γέρακας,  13-01-2022 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 
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