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ΕΚΤΑΚΤΗ  

                                   

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 

Καλείσθε, σε ΕΚΤΑΚΤΗ  δια περιφοράς συνεδρίαση την 29η  Νοεμβρίου  2021, ημέρα της 

εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10:00 π.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 του κάτωθι θέματος : 

 

1.  Λήψη απόφασης για : 
Α) Έγκριση του Σχεδίου 1ης Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης- Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ ΑΕ)  
για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και των εξωτερικών 

διακλαδώσεων σε οικισμούς Α΄ προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ. 
Β) Για τη ΜΗ χρέωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων της δαπάνης κατασκευής των 

εξωτερικών διακλαδώσεων. 

ΣΗΜ. 1. : Το ΕΚΤΑΚΤΟ  της συνεδρίασης οφείλεται στο ότι η απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε 

θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στην ΕΥΔΑΠ , προκειμένου να συμπεριληφθεί στην συνεδρίαση του Δ.Σ. 

αυτής την Τετάρτη 01-12-2021. 

ΣΗΜ. 2 : Η εισήγηση του θέματος, μετά των συνημμένων εγγράφων, αποστέλλεται με μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στα μέλη. 

ΣΗΜ. 3: Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα της συνεδρίασης ΔΕΥΤΕΡΑ 29-

11-2021 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@pallini.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,  26-11-2021 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος 
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