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Πρόσκληση Μελών σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου 
 

 

Προσκαλείσθε στη 17η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί δια 

ζώσης στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα 

Βασίλη Κατσή αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και με 

τηλεδιάσκεψη για όσους δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις (υβριδική συνεδρίαση), την Δευτέρα 13 

Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ Απόδοση σε κοινή δημόσια χρήση τμημάτων οικοπέδων (ά. 10 ν. 4067/2012). 

2ο ΘΕΜΑ 

Κατ’ αρχήν απόφαση για συνεργασία με το Ίδρυμα «Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυθήρων» με 

στόχο την αποπεράτωση και αξιοποίηση του Πνευματικού Κέντρου Αλίμου στο Ο.Τ.264 στην 

περιοχή Κυθηρίων. 

3ο ΘΕΜΑ 

Κατάταξη σε προσωρινή προσωποπαγή θέση τριάντα εννέα (39) υπαλλήλων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την 461/2021 Απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

4ο ΘΕΜΑ 

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους για: α) το 

Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων 

και β) το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών 

επιχειρήσεων για το έτος 2022. 

5ο ΘΕΜΑ 
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ανέλκυσης, 

απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2022. 

6ο ΘΕΜΑ 

Ορισμός μελών επιτροπών για το έτος 2022: α) διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή 

εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 και β) αξιολόγησης ακινήτων που 

μισθώνονται από τον Δήμο για υπηρεσιακές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81. 

7ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών επιτροπής εκκαθάρισης άχρηστου υλικού για το έτος 2022. 

8ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών επιτροπής εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου για το έτος 2022. 

9ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών εκποίησης ακινήτων για το έτος 2022 (άρθρο 186 παρ. 5 Ν.3463/2006). 

10ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών για Επιτροπή Ελέγχου Παιδότοπων για το έτος 2022. 

11ο ΘΕΜΑ 
Ορισμός μελών στην επιτροπή ελέγχου στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής 

παρεπιδημούντων & επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατόριων κ.λπ. 

12ο ΘΕΜΑ 
Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 

2022. 

13ο ΘΕΜΑ 
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και 

υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016 για το έτος 2022. 

14ο ΘΕΜΑ 
Ορισμός εκπροσώπων για τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παραλιών 

ως πολυσύχναστων έτους 2022 (ά.11 Π.Δ. 71/2020). 

15ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών επιτροπής εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου για το έτος 2022. 
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16ο ΘΕΜΑ Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2022.  

17ο ΘΕΜΑ 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2021 (απόφ. Ο.Ε.). 

18ο ΘΕΜΑ Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αυτοπρόσωπη παρουσία σας απαιτείται κατά την είσοδο σας στο χώρο της 

συνεδρίασης, η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης για τον κορωνοϊό covid-19.  

Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν την Γραμματεία του 

Δημοτικού Συμβουλίου για να τους αποσταλεί πρόσκληση για τη συμμετοχή τους μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Οι Εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Η παρούσα τοιχοκολλάται στο χώρο δημοσιεύσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Κοινοποίηση:  

- Γενικό Γραμματέα  

- Δ/νση Δ.Υ.  

- Δ/νση Ο.Υ. 

- Δ/νση Τ.Υ. 

- Δ/νση Περιβάλλοντος 

- Δ/νση Κ.Υ. 

- Δ/νση Κ.Ε.Π. 

- Νομική Υπηρεσία 

- Τοπικούς Φορείς 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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