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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               
     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 25η

O  Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ο  Σ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ
ΤΑ  Μ Ε Λ Η   Α Υ Τ Ο Υ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 & 4, άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και κατόπιν των διατάξεων της απόφασης με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55400, ΦΕΚ 4206/Β/12.9.2021, «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας», σύμφωνα με την οποία για την πραγματοποίηση δια ζώσης συνεδρίασης δεν ισχύει ο 
περιορισμός των επτά (7) ατόμων με την προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή 
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σας καλούμε σε 
Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΠΑΣ” & με 
τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr), την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:30, για 
να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

----
1. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις - Επισημάνσεις.
2. Υπόδειξη Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης τιμήματος και καταλληλότητας 

ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση και ανταλλαγή για το έτος 2022.
3. Ορισμός δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, 

αγοράς και εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου.
4. Αντικατάσταση εκπροσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.
5. Αντικατάσταση αντιπροσώπου Δήμων – μελών ΠΕΣΥΔΑΠ.
6. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Έργων και Χωροταξίας.
7. Κατανομή Επιχορήγησης ποσού 464,30€ (δαπάνες διεξαγωγής εξετάσεων απόκτησης 

Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφησης) στο Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δ.Ε του 
Δήμου.

8. Κατανομή Επιχορήγησης ποσού € 37.189,13 (Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2021 
προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης 
των σχολείων) στα Ν.Π Σχολικές Επιτροπές Π.Ε και Δ.Ε του Δήμου.

9. Εναλλακτική διαχείριση χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων.
10. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 2022, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/16.
11. Συζήτηση για τα Ειδικά Σχολεία που λειτουργούν στο Αιγάλεω.

   
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ
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