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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
28  Σεπτεμβρίου 2020  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 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 έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Αγίου 
Δημητρίου.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου.

3. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής και 
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου.

4. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής και 
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου 
Δάφνης-Υμηττός. 

5. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής και 
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου. 

6. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής και 
προφορικής δημοπρασίας για την  εκποίηση ανακυκλούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. 

7. Λήψη απόφασης για κατάρτιση προκήρυξης παραχώρησης θέσης περιπτέρου επί της οδού 



Στριγγάρη 2 σε ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου. 
8. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων τέλων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε 

εφαρμογή των διατάξεων της από 20/3/2020  Π.Ν.Π και της με αρ.  187/2020 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου.

9.  Λήψη απόφασης για έγκριση των 33/20 & 41/20 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για 
την «Α. Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Β. Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ και Γ. 
Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης της υπηρεσίας «Συντήρηση και καθαρισμός 
υπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων» με απευθείας ανάθεση.

11. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση στο Εφετείο Αθηνών και για 
την άσκηση ανταίτησης  (αφορά καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης στα ΟΤ 
Γ535,753A  & 753B).

12. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρων του Δήμου μας για παράσταση στα ακροατήρια των 
Δικαστηρίων και εκπροσώπηση του Δήμου μας και για άσκηση αγωγών, αιτήσεων και 
προσφυγών στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο για το χρονικό διάστημα από 1/10/2020 
μέχρι και 31/12/2020.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση ασκηθείσας ανταίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας 
αποζημίωσης στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, καθώς και για άσκηση νέας ανταίτησης κατά 
την νέα δικάσιμο της 162-2021 στο ίδιο δικαστήριο, σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 2931/2020 
απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (2ου τμήματος Δημοσίου).

14. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικού καταλόγου που αφορά παρόχους ηλεκτρικής 
ενέργειας.

15. Λήψη απόφασης α) για έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000ε σε βάρος 
του ΚΑ 20.6323.02 για έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση ΚΕΚ οχημάτων του Δήμου και β) για ορισμό 
υπολόγου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στο 
Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) και των υπ’ αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
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