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Αριθμός  Eεσωτερικού Πρωτοκόλλου 11

Προς
                  Τη  κα Δήμαρχο και 

                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  
   

           ……………………………………  
                                                                                      ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  
του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010,  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στις  20  
Φεβρουαρίου  2019 ημέρα  Tετάρτη  και ώρα 15.30  με   θέματα ημερησίας διάταξης: 

1. Γνωμοδότηση επί του υπ’ αρ. 10/12-11-2018 πρακτικού του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Νοτίου 
Τομέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στην Αναθεώρηση 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον ενιαίο κοινόχρηστο χώρο 
(Κοινόχρηστο Πράσινο) με αρίθμηση 909-923 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που 
περικλείεται από τις οδούς: Ασυρμάτου, Ελπίδας, Αγωνιστών Πολυτεχνείου, 
Φιλικής Εταιρείας, Μεσσηνίας, για τον καθορισμό των Ρυμοτομικών Γραμμών, 
των περιγραμμάτων των κτιρίων κοινωφελούς χρήσεως, των όρων και των 
περιορισμών δόμησης, για το έργο: Ανάπλαση πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Ασύρματος) 

2. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της 9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου» που αφορά στην  έγκριση της 
1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019.

4. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Κρητών Αγίου Δημητρίου 
εκδήλωσης αφιερωμένης  στην συμβολή των Κρητών στην απελευθέρωση της 
Ηπείρου στις 17 Μαρτίου 2019 και εξειδίκευση πιστώσεων. 

5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στις εκδηλώσεις 
Εθνικών Επετείων και εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων 2019.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας για το έτος 2019 καθώς και εξειδίκευση 
πιστώσεων..

7. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της 
Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας.

8. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της  
Β/θμιας  Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση του 8ου ΑΠΕ και του 9ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο 
"Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη" 

10.Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για την 
περαίωση των εργασιών του έργου «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο 
Δημοτικό Γυμναστήριο».
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11.Λήψη απόφασης για καταβολή από το Δήμο οφειλόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών υπαλλήλων στο  ΤΠΔΥ(νυν ΕΤΕΑΕΠ)

12.Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης για την σύμβαση «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 
μεταφορικών μέσων».

13.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω μη 
κατοχής του οχήματος κατά το χρόνο της παράβασης και επαναβεβαίωση σε 
διάφορους χρεώστες.

14.  Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω 
μίσθωσης ή χρονομίσθωσης του οχήματος κατά το χρόνο της παράβασης και 
επαναβεβαίωση σε διάφορους χρεώστες.

15.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ λόγω 
λανθασμένων στοιχείων του οχήματος 

16.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων παράβασης ΚΟΚ για 
διάφορους λόγους.

17.Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων στην κα ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΝΘΗ ως 
αχρεωστήτως εισπραχθέντα για κλήση παράβασης ΚΟΚ η οποία είχε 
εμπρόθεσμα εξοφληθεί (διπλή καταχώρηση) και εξειδίκευση πίστωσης.

18. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου κατ’ 
εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους 

19.Λήψη απόφασης για έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2018  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου  .   

20.Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους του ΟΠΑΠ λόγω 
ανεξαρτητοποίησής του.

21.Ψήφισμα – κάλεσμα συμμετοχής στην Παγκόσμια Φεμινιστική Απεργία της 8 
Μάρτη 2019 και κοινή δράση με εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον 
πλανήτη.

                       H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                                        EΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
8. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
10. ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
11. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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