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ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ                Αξ. πξση.: 5904 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
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Σει.: 213 200 8061,8148 

E-mail: grammateia.ds@alimos.gr    

 

ΠΡΟ: 

                                                                                              1. κ. Ανδρέα Κονδύλη, Γήμαρτο Αλίμοσ 

2. Σα Μέλη ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 

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 Σρίηη 21 Φεβροσαρίοσ 2023 και ώρα 10:00 

έως 11:00 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ θάησζη 

ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1ο ΘΔΜΑ 
Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε από Γήκν Αιίκνπ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ (30.000€) πξνο ην  Ν.Π.Γ.Γ 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αιίκνπ. 

2ο ΘΔΜΑ 
Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε από Γήκν Αιίκνπ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ (30.000€) πξνο ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ 

ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αιίκνπ. 

3ο ΘΔΜΑ Αλαβίσζε αθπξσκέλσλ ξπζκίζεσλ κε δηαγξαθέο πνζώλ. 

4ο ΘΔΜΑ 
Υξνληθή παξάηαζε ηεο ππ΄αξηζκ.1942/28-01-2021 ζύκβαζεο κε ηίηιν «Μίζζσζε 

απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ζπλαθνύο εμνπιηζκνύ». 

 

Η παξνύζα ζπλεδξίαζε θξίλεηαη θαηεπείγνπζα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα ηελ εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 
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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