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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  21η  έτους 2021 

 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ηλεκτρονικής φόρμας κατ’ εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. 

(ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) την Τρίτη 8 

Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 έως 16:00 σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ 

Έγκριση της μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και την κατάρτιση των  όρων 

της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια γάλακτος» των 

εργαζομένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος   

2ο ΘΕΜΑ 
Τροποποίηση του υπ’ αριθ. 12835/18-06-2020 συμφωνητικού για την «Προμήθεια 

τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο» Ομάδα Γ’ -Ελαιόλαδο. 

3ο ΘΕΜΑ 

Τροποποίηση του υπ’ αριθ. 955/15-01-2021 συμφωνητικού για την «Προμήθεια 

τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλίμου» ΤΜΗΜΑ 1, ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. 

4ο ΘΕΜΑ Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού οφειλής. 

5ο ΘΕΜΑ 
Εξέταση αίτησης του ΝΙΚΟΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ για μείωση τελών κοινόχρηστων 

χώρων, σύμφωνα  με το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 4688/2020. 

6ο ΘΕΜΑ 

Έγκριση ή μη του 1ου  πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς για την 

υπηρεσία «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Αλίμου Σ.Φ.Η.Ο.»   

7ο ΘΕΜΑ 
Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» για τα έτη 2021-2022-2023(2 έτη). 

8ο ΘΕΜΑ 

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής αναβάθμισης» στον άξονα προτεραιότητας 

«Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων , της υπαίθρου και των οικισμών 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση». 

9ο ΘΕΜΑ 

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο 

«Ανέγερση  Σχολικών Κτηρίων» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του 

κτιριακού αποθέματος των Δήμων». 
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10ο ΘΕΜΑ 
 Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με την 

ΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β'). 

11ο ΘΕΜΑ 

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο 

«Εφαρμογές έξυπνης πόλης» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 

πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής 

προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». 

12ο ΘΕΜΑ 
Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την τοποθέτηση 

μετρητού υδροδότησης». 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γρ. Δημάρχου 
- Γρ. Αντιδημάρχων 
- Διοικ. Δ/νση  
- Οικ. Δ/νση 
- Τεχν. Δ/νση     
- Δ/νση Περιβάλλοντος 
- Γρ. Νομικής Υπηρεσίας  
- Γραφείο Επιτροπών (Ο.Ε.)  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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