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Πρόζκληζη Μελών ζε έκηακηη  δια περιθοράς σνεδρίαζη ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 
Πξνζθαιείζζε ζηελ έκηακηη  πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αιίκνπ, πνπ ζα δηεμαρζεί δια 

περιθοράς μέζω ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ/ηλεκηρονικής θόρμας, θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ. 

4954/2022 (ΦΔΚ Α’ 136) θαη ηνπ α. 67 ηνπ λ. 3852/2010, ηελ Παραζκεσή 18 Νοεμβρίοσ 2022 και ώρα 

13:00 έως 14:00 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ 

θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1ο ΘΔΜΑ Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 63/2022 Απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. (απνθ. Ο.Δ.) 

2ο ΘΔΜΑ 
17ε Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ έηνπο 2022. (απνθ. Ο.Δ) 

 

Η παξνύζα ζπλεδξίαζε θξίλεηαη θαηεπείγνπζα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, ιόγσ πξνζεζκίαο 
γηα ην έξγν «Δθζπγρξνληζκόο ησλ ΚΔΠ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δζληθό ρέδην Αλάθακςεο θαη 
Αλζεθηηθόηεηαο Διιάδα 2.0. Θα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί όιεο νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο εληόο κελόο, από 
ηεο δηαηύπσζεο ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ Γήκνπ (2-11-2022). 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

- Γεληθό Γξακκαηέα 

- Γ/λζε Γ.Τ. 

- Γ/λζε Ο.Τ. 

- Γ/λζε Σ.Τ. 

- Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 

- Γ/λζε Κ.Τ. 

- Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

- Σνπηθνύο Φνξείο 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

 

ΣΔΦΑΝΟ ΓΙΑΜΑΝΣΗ 

 
 
 

 

ημειώζεις: 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 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. 

Η παξνύζα ηνηρνθνιιάηαη ζηνλ ρώξν δεκνζηεύζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη αλαξηάηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  
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