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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29η  έτους 2022 

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ηλεκτρονικής φόρμας κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 
136 Α΄) την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00 έως 15:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 
Έγκριση της μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και της κατάρτιση των  όρων της 
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού 
πολιτικής προστασίας». 

ΘΕΜΑ 2ο   
Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
στην περιοχή Πανί». 

ΘΕΜΑ 3ο  

«Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τα υποέργα προμηθειών και 
υπηρεσιών της Πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών 
Αποβλήτων - ‘‘Πληρώνω όσο πετάω’’ του Δήμου Αλίμου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε 
Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

ΘΕΜΑ 4ο  

Αποδέσμευση ποσού €137.118,14 (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ ευρώ 
και δέκα τέσσερα  λεπτά)  που αφορά την καταβολή δόσεων για την κάλυψη δαπανών 
μισθοδοσίας του προσωπικού ορισμένου χρόνου, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
Αλίμου από τα προγράμματα «Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» & 
«Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» μηνών Μαρτίου και 
Απριλίου 2022.   

ΘΕΜΑ 5ο  

Αποδέσμευση ποσού €200.279,44 (διακόσιες χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και 
σαράντα τέσσερα  λεπτά)  που αφορά την καταβολή δόσεων για την κάλυψη δαπανών 
μισθοδοσίας του προσωπικού ορισμένου χρόνου, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
Αλίμου από τα προγράμματα «Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» & 
«Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» μηνών Δεκεμβρίου 
2021, Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2022.   

ΘΕΜΑ 6ο  

Αποδοχή ποσού €137.118,14 (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και 
δέκα τέσσερα  λεπτά)  που αφορά την καταβολή δόσεων για την κάλυψη δαπανών 
μισθοδοσίας του προσωπικού ορισμένου χρόνου, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
Αλίμου από τα προγράμματα «Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» & 
«Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» μηνών Μαρτίου και 
Απριλίου 2022.   

ΘΕΜΑ 7Ο  

Αποδοχή ποσού €200.279,44 (διακόσιες χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και 
σαράντα τέσσερα  λεπτά)  που αφορά την καταβολή δόσεων για την κάλυψη δαπανών 
μισθοδοσίας του προσωπικού ορισμένου χρόνου, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
Αλίμου από τα προγράμματα «Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» & 
«Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» μηνών Δεκεμβρίου 
2021, Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2022.   



ΘΕΜΑ 8ο  Διαγραφή οφειλής  από παράβαση Κ.Ο.Κ. 

ΘΕΜΑ 9ο  Ορθή επανάληψη των όρων διακήρυξης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός 
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αλίμου». 

ΘΕΜΑ 10ο  Εξειδίκευση πίστωσης. 

 
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 

 
 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 


