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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  24  Φεβρουαρίου  2021 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.00  με   θέματα 
ημερησίας διάταξης: 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1

Λήψη απόφασης για έγκριση α) της Οικονομοτεχνικής μελέτης 
βιωσιμότητας του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού των 
δήμων Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, Δάφνης Υμηττού, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-
Ταύρου και Νέας Σμύρνης, με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ– 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Ανώνυμή Εταιρεία–Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο 
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ–ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε.–Α.Ο.Τ.Α.», β) της 
Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού των ανωτέρω δήμων, γ) 
της συμμετοχής του Δήμου στον αναπτυξιακό οργανισμό, δ) 
του σχεδίου καταστατικού του υπό σύσταση αναπτυξιακού 
οργανισμού και ε) 0ρισμός των εκπροσώπων του δήμου στην 
γενική συνέλευση και στο διοικητικό συμβούλιο του υπό 
σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού και εξουσιοδότηση της 
Δημάρχου για υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων..

Γενική 
Γραμματέας

2

Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία κ. Γεώργιου 
– Χρυσοβαλάντη Χανδρινού του Ιωσήφ, κείμενη στο ΟΤ Γ 
1269, επί της οδού Φαιάκων 11 περιοχή Μεσονήσι, εδαφικού 
τμήματος ιδιοκτησίας του Δήμου μας εμβαδού 2,79 τμ σε 
εφαρμογή εκτέλεση της υπ’ αριθ. 5Β1/1997 διορθωτικής 
πράξης εφαρμογής

Δήμαρχος

3 Λήψη απόφασης για το έλεγχο απολογιστικών στοιχείων δ’ 
τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020.

Αντ/ρχος 
Οικ/κών 

Υπηρεσιών

4 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της Εγγυητικής επιστολής για 
τη σύμβαση με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε

Αντ/ρχος 
Οικ/κών 

Υπηρεσιών

5
1)Λήψη απόφασης για: Α) την εξουσιοδότηση υπογραφής και 
οπισθογράφηση επιταγών και εγγυητικών επιστολών για το 
Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Ο.Π.Α.Π.,Ο.Π.Κ.Α.Π.),
Β) την προσθήκη νέου χρήστη στη χρήση του συστήματος 

Αντ/ρχος 
Οικ/κών 

Υπηρεσιών
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“ηλεκτρονικής τραπεζικής” για το τον Δήμο και τα Νομικά 
Πρόσωπα αυτού (Ο.Π.Α.Π.,Ο.Π.Κ.Α.Π.) και τη διαγραφή 
υπάρχοντος χρήστη,
Γ) τον ορισμό νέου υπόλογου διαχείρισης των τραπεζικών 
λογαριασμών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού 
(Ο.Π.Α.Π.,Ο.Π.Κ.Α.Π.)”.

6

Λήψη απόφασης για ορισμό Υπευθύνου Λογαριασμού  για όλα 
τα έργα του ΠΔΕ και εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου των 
Οικονομικών Υπηρεσιών για υπογραφή των Δηλώσεων 
Ορισμού, καθώς και κάθε άλλων αιτήσεων προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος.

Αντ/ρχος 
Οικ/κών 

Υπηρεσιών

7 Λήψη απόφασης για  απαλλαγή δημοτικών τελών
Αντ/ρχος 

Κοινωνικής 
Μέριμνας

8

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση υπευθύνου πράξης / 
αρμόδιου επικοινωνίας των πράξεων «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με κωδικό MIS 5001695 και «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με κωδικό MIS 
5001980.

Αντ/ρχος 
Κοινωνικής 
Μέριμνας

9

Λήψη απόφασης για έγκριση της ετήσιας Έκθεσης 
Πεπραγμένων έτους 2020  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου (παρ.2 του άρθρου 73 του 
Ν.3852/2010).                

Πρόεδρος ΕπΖ

10
Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 118.981,43€ από τους ΚΑΠ 
(α΄δόση 2021) που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου.

Πρόεδρος ΔΕΠ

11
Λήψη απόφασης κατανομής από τους ΚΑΠ ποσού 13.200,00€ 
που αφορά στην υλοποίηση του θεσμού για τον εθελοντή 
σχολικό τροχονόμο, κατά το α΄τρίμηνο 2021

Πρόεδρος ΔΕΠ

12 Συζήτηση για τον νέο εκλογικό νόμο για την ανάδειξη των 
οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού Δήμαρχος

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/) μέσω του e-
presence. 
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 
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Συμβουλίου, μέχρι την Δευτέρα 22/02/2021 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 22/02/2021 στις 15.00, 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
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