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Ππόζκληζη Μελών ζε ηακηική δια πεπιθοπάρ ςνεδπίαζη ηος Γημοηικού 
ςμβοςλίος 

 

 

Πξνζθαιείζζε ζηελ 14ε ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αιίκνπ, πος θα διεξασθεί δια 

πεπιθοπάρ μέζω ηλεκηπονικού ηασςδπομείος/ηλεκηπονικήρ θόπμαρ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ. 

4682/2020 (ΦΔΘ Α’ 76/03-04-2020) θαη ηνπ α. 67 ηνπ λ. 3852/2010, ηην Σεηάπηη 15 Ιοςνίος 2022 και 

ώπα 12:00 έωρ 13:00 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο 

επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1ο ΘΔΜΑ 9ε  Αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Αιίκνπ έηνπο 2022 . 

2ο ΘΔΜΑ 
Τπαγσγή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «NOVA EVENTIS M.E.Π.Δ..» ζηηο επνρηαθά 
ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ηεο, γηα ην έηνο 
2022.(απνθ. Ο.Δ.) 

3ο ΘΔΜΑ 

Αλάζεζε ζε εμσηεξηθό δηθεγόξν ηεο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ γηα ηελ 

αλάθιεζε ησλ κε α/α 194633/13.01.2021, 238172/20.05.2021, 209915/04.03.2021, 

364700/21.02.2022 πξάμεσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ αθηλήησλ ζηνλ Άιηκν θαη επί ησλ 

νδώλ Ηζάθεο αξηζκ. 1-3 θαη Σξηώλ Ηεξαξρώλ, Θπζήξσλ αξηζκ. 3, Εαιόγγνπ αξηζκ. 15 

θαη Υξπζάθνπ θαη Θεκηζηνθιένπο αξηζκ. 61 αληίζηνηρα.(απνθ.Ο.Δ.)Θαζνξηζκόο 

ακνηβήο. 

4ο ΘΔΜΑ 

Αλάζεζε ζε εμσηεξηθό δηθεγόξν ηεο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ γηα 

ηελ αθύξσζε ησλ κε α/α 331820/2021, 218167/2021, 416989/2022, 410903/2022, 

228667/2021, 277235/2022 πξάμεσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ αθηλήησλ ζηνλ Άιηκν θαη ηεο 

411333/2022 άδεηαο θαηεδάθηζεο.(απνθ.Ο.Δ.)Θαζνξηζκόο ακνηβήο. 

5ο ΘΔΜΑ Έγθξηζε Πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ: 
«ΓΗΑΚΟΡΦΩΖ ΡΑΚΠΩΛ» 

 
 

 

 

Θνηλνπνίεζε:  

- Γεληθό Γξακκαηέα  

- Γ/λζε Γ.Τ.  

- Γ/λζε Ο.Τ. 

- Γ/λζε Σ.Τ. 

- Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 

- Γ/λζε Θ.Τ. 

- Γ/λζε Θ.Δ.Π. 

- Λνκηθή Τπεξεζία 

- Σνπηθνύο Φνξείο 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
 

 
 

ΣΔΦΑΝΟ ΓΙΑΜΑΝΣΗ 

 

ημείωζη: Οη Δηζεγήζεηο ησλ ζεκάησλ ζα ζηαινύλ ειεθηξνληθά, θαζώο θαη ε πξόηαζε επί ηεο νπνίαο ζα θιεζείηε λα 

ςεθίζεηε ζεηηθά ή αξλεηηθά ή λα δειώζεηε απνρή από ηε ςεθνθνξία ή ιεπθή ςήθν. Παξαθαιείζζε όπσο απνζηείιεηε 
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γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ηε ςήθν ζαο κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή ζπκπιεξώζεηε ηε θόξκα ζπλεδξίαζεο 

πνπ ζα ζαο απνζηαιεί από ηε γξακκαηεία Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ παξνύζα ηνηρνθνιιάηαη ζην ρώξν δεκνζηεύζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ. 

 


