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Πρόζκληζη Μελών ζε Σακηική Γημόζια σνεδρίαζη ηοσ Γημοηικού σμβούλιοσ 

 

 

Πξνζθαιείζζε ζηελ 2η ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αιίκνπ πνπ ζα δηεμαρζεί δια 

περιθοράς μέζω ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ/ηλεκηρονικής θόρμας θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ. 4954/ 

2022 (ΦΔΘ Α’ 136) θαη ηνπ α. 67 ηνπ λ. 3852/2010, ηε Γεσηέρα 20 Φεβροσαρίοσ 2023 και ώρα 08:00-

13:00 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 θαη ην άξζξν 78 ηνπ Λ. 4954/2022 (ΦΔΘ 136 Α’) γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1ο ΘΔΜΑ Γηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο. 

2ο ΘΔΜΑ Έγθξηζε ή κε Γηαγξαθήο Βεβαησκέλνπ πνζνύ νθεηιήο. 

3ο ΘΔΜΑ Γηαγξαθή νθεηιώλ από παξαβάζεηο Θ.Ο.Θ. 

4ο ΘΔΜΑ 

Αίηεζε ζεξαπείαο κε αξ. πξση. 2675/24-01-2023 ζρεηηθά κε ην επηβιεζέλ πξόζηηκν €705,00 

ζηελ επηρείξεζε ΠΑΠΑΓΑΘΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ (πεξίπηεξν) ιόγσ απζαίξεηεο ρξήζεο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ην έηνο 2022. 

5ο ΘΔΜΑ Δμέηαζε ηεο ππ’αξ. 2064/20-01-2023 αίηεζεο δηαγξαθήο πξνζαπμήζεσλ. 

6ο ΘΔΜΑ Θνπή ή κε ελόο (1) πεύθνπ επί ηεο νδνύ Σαμηαξρώλ 90. 

7ο ΘΔΜΑ Θνπή ή κε ελόο (1) πεύθνπ επί ηεο νδνύ Αξηζηνηέινπο 10. 

8ο ΘΔΜΑ Θνπή ή κε ελόο (1) πεύθνπ επί ηεο νδνύ Θνξπηζάο 30. 

9ο ΘΔΜΑ Θνπή ή κε ελόο (1) πεύθνπ επί ηεο νδνύ Ιπζηθξάηνπο 5. 

10ο ΘΔΜΑ Θνπή ή κε δύν (2) δέληξσλ θνπθνπλαξηάο επί ηεο νδνύ Πιεηάδσλ 5- 7. 

11ο ΘΔΜΑ Θνπή δηάθνξσλ επηθίλδπλσλ θαη μεξώλ δέληξσλ εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ηνπ Γήκνπ. 

12ο ΘΔΜΑ 
Δπηρνξήγεζε από ηνλ Γήκν Αιίκνπ, γηα ζπλδηνξγάλσζε αζιεηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην έηνο 2023. 

13ο ΘΔΜΑ 
Έγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Θ.Ο.Π.Α.Α. θαη γηα θάζε άιιε 

δεκνηηθή ρξήζε. 

14ο ΘΔΜΑ Δπηρνξήγεζε Αζιεηηθνύ σκαηείνπ Λ.Ο.Θ. γηα ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Γήκν Αιίκνπ. 

15ο ΘΔΜΑ 
Έγθξηζε δηάλνημεο νδώλ πέξημ Ο.Σ. 301, πεξηνρήο εθαηέξσζελ Ι. Αιίκνπ θαη εθηέιεζεο 

εξγαζηώλ από Ηδηώηε (απνθ ΔΠΕ). 

16Ο ΘΔΜΑ 

ύλαςε ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) γηα ηε ιεηηνπξγία ελόο θηλεηνύ ζηαζκνύ κέηξεζεο ηνπ Δζληθνύ 

Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθώλ Πεδίσλ (Δ.Π.Ζ.Π.). 

 

 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ:  

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. 
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Ζ παξνύζα ηνηρνθνιιάηαη ζηνλ ρώξν δεκνζηεύζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο θαη αλαξηάηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

  

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 


