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Προς
την Δήμαρχο και
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

…………………………………………..

ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα  με  τις  
διατάξεις  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018,  στις  29  Οκτωβρίου  2020 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19.00  με   θέματα 
ημερησίας διάταξης: 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1
Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

Αντιδήμαρχος 
Οικ/κών 
Υπ/σιών

2
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και 
φόρο σε νέους επιτηδευματίες για το έτος 2021.

Αντιδήμαρχος 
Οικ/κών 
Υπ/σιών

3
Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη συντελεστών 
καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021.

Αντιδήμαρχος 
Οικ/κών 
Υπ/σιών

4
Λήψη απόφασης για τον έλεγχο απολογιστικών στοιχείων γ’ 
τριμήνου προϋπολογισμού 2020.

Αντιδήμαρχος 
Οικ/κών 
Υπ/σιών

5
Λήψη απόφασης για προσκύρωση της καταργηθείσης οδού 
Φαρσάλων στις όμορες ιδιοκτησίες

Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών

6
Λήψη απόφασης για έγκριση του πίνακα σχολικών κτιρίων για 
υποβολή πρόταση στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  με 
τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

Δήμαρχος

7
Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα απασχόλησης των σχολικών 
καθαριστριών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και με διακεκομμένο ωράριο

Δήμαρχος

8
Λήψη απόφασης για διεύρυνση του ωραρίου των 
απασχολούμενων σχολικών καθαριστριών με συμβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) από 
μερικής σε πλήρους απασχόλησης.

Δήμαρχος

9

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 216/2020 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «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 1/10/20 μέχρι και 
31/12/20.»

Δήμαρχος

10 Λήψη απόφασης για την εξόφληση των πράξεων επιβολής και 
των αποφάσεων για την ασφαλιστική τακτοποίηση των 

Αντιδήμαρχος 
Οικ/κών 
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σχολικών φυλάκων. Υπ/σιών

11

Λήψη απόφασης για ορισμό Υπευθύνων Λογαριασμού για το 
έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣ 5033222, με Ενάριθμο Έργου: 
2019/ΕΠ08510091 και εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης των 
Οικονομικών Υπηρεσιών για υπογραφή των Δηλώσεων 
Ορισμού Υπευθύνων Λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλων 
αιτήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος

Αντιδήμαρχος 
Οικ/κών 
Υπ/σιών

12
Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρων για εργοταξιακή 
χρήση στην κοινοπραξία Εύρυθμος Δ.- Κραμποβίτης & ΣΙΑ ΑΤΕ 
για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση της 
λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου».

Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών

13
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευές κοινοχρήστων 
χώρων».

Δήμαρχος

14
Λήψη απόφασης για α) διόρθωση της 433/2019 απόφασης ΔΣ 
στο σκέλος που αφορά στο όνομα του μέλους της επιτροπής και 
β) αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους που 
ορίστηκαν με την 420/2018 απόφαση ΔΣ.

Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών

15
Λήψη απόφασης για  απαλλαγή δημοτικών τελών Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής 
Μέριμνας

16

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του Προέδρου της 
διαπαραταξιακής επιτροπή για τη διαχείριση του κοινωνικού 
παντοπωλείου και συσσιτίου  και ελέγχου των αιτημάτων 
δημοτών και κατοίκων για οικονομική ενίσχυση και απαλλαγής 
τελών (ΑΔΣ 343/2019).

Δήμαρχος

17 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών της Δημοτικής 
Επιτροπής παιδείας (ΑΔΣ 379/2019)

Δήμαρχος

18
Λήψη απόφασης για έγκριση της από 30/9/2020 έκθεσης 
παροχής γνώμης της επιτροπής καταστροφής κινητών 
πραγμάτων (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006  που αφορά 
σε εξοπλισμό του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος

19
Λήψη απόφασης για απόσυρση οχήματος λόγω παλαιότητας 
(ΜΕ-67233).

Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος

20

Λήψη απόφασης για έγκριση της 83/20 απόφασης της Σχολικής 
Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου 
Δημητρίου Αττικής που αφορά αίτημα της πρώην μισθώτριας του 
κυλικείου του ΕΕΕΕΚ για διακανονισμό οφειλής μισθωμάτων 
συνολικού ποσού 600,00€ .

Πρόεδρος 
Β/θμιας 

Σχολικής 
Επιτροπής

21

Λήψη απόφασης για έγκριση της 84/20 απόφασης της Σχολικής 
Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου 
Δημητρίου Αττικής που αφορά αίτημα της μισθώτριας του 
κυλικείου του 2ου Λυκείου για διακανονισμό οφειλής μισθωμάτων 
συνολικού ποσού 1.200,00€

Πρόεδρος 
Β/θμιας 

Σχολικής 
Επιτροπής

22

Λήψη απόφασης για έγκριση της 92/20 απόφασης της Σχολικής 
Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου 
Δημητρίου Αττικής που αφορά αίτημα του μισθωτή του 1ΟΥ 
ΕΠΑΛ Αγίου Δημητρίου για διακανονισμό οφειλής μισθωμάτων 
συνολικού ποσού 900,00€ .

Πρόεδρος 
Β/θμιας 

Σχολικής 
Επιτροπής

23
Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 15985/15-6-20    αίτηση του 
Κ.X.).

Πρόεδρος ΕπΖ



24
Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 26366/18-09-20   αίτηση του  
Ψ.Α.).

Πρόεδρος ΕπΖ

25
Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 16475/18-06-20   αίτηση της 
Π.Ο.).

Πρόεδρος ΕπΖ

26
Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 16873/22-06-20   αίτηση της 
B.Δ.).

Πρόεδρος ΕπΖ

27
Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 16948/23-06-20   αίτηση της 
Σ.Μ.).

Πρόεδρος ΕπΖ

28
Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 20225/22-07-20   αίτηση της 
K.A.).

Πρόεδρος ΕπΖ

29
Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 20641/27-07-20   αίτηση της 
Σ.A.).

Πρόεδρος ΕπΖ

30
Λήψη απόφασης  για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 24761/08-09-20   αίτηση του 
Μ.Ε.).

Πρόεδρος ΕπΖ

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στις υπ’ αρ. 
40/2020 & 163/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο υπ' αρ. 
πρωτ. 60249/22-9-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  σε συνδυασμό με το άρθρο  
παρ. 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), 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 ημέρα και ώρα που έχει 
οριστεί δεν δύναται να θεωρηθείτε  παρόντες/παρούσες  στη συνεδρίαση.

Oι συλλογικότητες και οι φορείς που δικαιολογούν εύλογο ενδιαφέρον από την συζήτηση 
κάποιων εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να δηλώσουν ποιος/α εκπρόσωπός 
τους θα τοποθετηθεί επί 3λεπτο κατά την συνεδρίαση, με αποστολή σχετικού mail (στο 
οποίο να αναγράφονται απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας του/της εκπροσώπου) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeiods@dad.gr της γραμματείας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μέχρι την Δευτέρα 26/102020 στις 15.00.
Τέλος, οι κ.κ. συνάδελφοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα και 
προκειμένου να συμμετέχουν στην συνεδρίαση, μπορούν να επικοινωνήσουν με την 
γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την Δευτέρα 26/102020, ώστε κατόπιν 
συνεννόησης η υπηρεσία να τους παρέχει ατομική θέση εργασίας σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                          EΛΕΝΗ ΚΑΝΤΖΕΛΗ

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. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
10. ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
11. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

https://zoom.us/
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