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 ΠΡΟΣ: 

  1. κ. Ανδρέα Κονδύλη, Δήμαρχο Αλίμου 

 2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Πρόσκληση Μελών σε τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Προσκαλείσθε στην 16η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί δια 

περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ηλεκτρονικής φόρμας, κατ’ εφαρμογή του ν. 

4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136) και του α. 67 του ν. 3852/2010, την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00 έως 

16:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ 
Διαγραφή του υπ' αριθ. 58/2016 χρηματικού καταλόγου Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης 

προστίμου ανέγερσης και διατήρησης. 

2ο ΘΕΜΑ Αύξηση των θέσεων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση στον Δήμo μας ανά εξάμηνο. 

3ο ΘΕΜΑ Πλήρωση θέσεων ασκουμένων δικηγόρων. 

4ο ΘΕΜΑ 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2022. 

5ο ΘΕΜΑ 

Δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση προς τον Δήμο Αλίμου Κ.Φ.-Κ.Α. ακινήτων του 

Μητροπολιτικού Πόλου, που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι του ν. 4422/2016, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4876/2021 (Α’ 251). 

6ο ΘΕΜΑ Ανανέωση ή μη συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το 

έτος 2022-2023. 

7ο ΘΕΜΑ Ανανέωση Σύμβασης μισθώσεως έργου, ειδικότητος ΠΕ Παιδιάτρου στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το έτος 2022-2023. 

8ο ΘΕΜΑ Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τους Παιδικούς Σταθμούς του 

Δήμου Αλίμου με κάλυψη της δαπάνης από το συγχρηματοδοτούμενο Πλαίσιο Δράσης "ΕΣΠΑ- 

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής " για το σχολικό έτος 2022-2023. 

9ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της οδού Πάρου 17. 

10ο ΘΕΜΑ Κοπή η μη ξερού δέντρου καζουαρίνα επί της οδού Κανάρη 62 & Ερεχθείου 41. 

 

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 

 
 

 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

 
Σημείωση: Οι Εισηγήσεις των θεμάτων θα σταλούν ηλεκτρονικά, καθώς και η πρόταση επί της οποίας θα κληθείτε να 

ψηφίσετε θετικά ή αρνητικά ή να δηλώσετε αποχή από τη ψηφοφορία ή λευκή ψήφο. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε 

για τη συμμετοχή σας και τη ψήφο σας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συμπληρώσετε τη φόρμα συνεδρίασης 

που θα σας αποσταλεί από τη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης. 

Η παρούσα τοιχοκολλάται στο χώρο δημοσιεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Δήμου. 
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