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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
15  Μαΐου 2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου75  του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της υπ. αριθμ. 10/2020 τεχνικής μελέτης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και   β) την κατάρτιση των όρων διακήρυξης 
διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την : "Προμήθεια χρωμάτων και 
Προμήθεια Υδραυλικών ειδών".

2. Λήψη απόφασης τεκμηρίωσης αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τις δημοτικές αρχές 
για τη:  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πλατειών, Πάρκων, 
Παιδότοπων και λοιπών Κοινόχρηστων χώρων»

3. Λήψη απόφασης  συμμόρφωσης ή μη με την υπ. αριθμ. 487/2020 Απόφασης της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που αφορά το τμήμα 2 
“Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός ” του διαγωνισμού "Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου Δημητρίου".

4. Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της Α 826/2020 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

5. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ ποσού 
211,00€   λόγω μίσθωσης – χρονομίσθωσης και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες.

6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη  παράτασης προθεσμίας για την περαίωση 
εργασιών του έργου «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, 
Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος)».



7. Λήψη απόφασης α) για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 63,12€ 
σε βάρος του ΚΑ 35.6271.01 προϋπολογισμού 2020 για την κάλυψη δαπάνης 
έρευνας νέας παροχής άρδευσης – ύδρευσης κοινόχρηστου χώρου και β) για ορισμό 
υπολόγου.

8. Λήψη απόφασης για απόδοση του υπ΄αρ. 223/2020 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και απαλλαγή του Γιαννόπουλου Ιωάννη από υπολογο.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) και την υπ’ αρ. 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ZOOM (https://zoom.us/). 
Την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης θα σας αποσταλεί πρόσκληση στο e-mail που έχετε δηλώσει 
προκειμένου να συνδεθείτε και να συμμετέχετε στην συνεδρίαση.
Σε περίπτωση που δεν θα συμμετέχετε στην συνεδρίαση  την μέρα και ώρα που έχει οριστεί δεν δύναται να 
θεωρηθείτε  παρόντες στη συνεδρίαση.

                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             

      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Δήμαρχο
2. . κ.κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
4.7 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ
6.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ
7.. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
8.. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ/
10. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ

https://zoom.us/
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