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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
5 Μαρτίου 2021  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00 σύμφωνα με όπως 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 απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ Οργανισμός 
Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2/2021 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά 
στην κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διαγραμμίσεις λεωφορειακών 
δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών»

4. Λήψη απόφασης για έγκριση της τεχνικής έκθεσης  για την προμήθεια φορητών Η/Υ και αδειών 
χρήσης λειτουργικού windows 10 professional (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών 
εγκατάστασης) και ανάθεση σε ανάδοχο με τη διαδικασία του  κατεπείγοντος σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016,  για την προστασία και προφύλαξη κατά την εργασία και 
την προστασία από τον κορωνοϊό (COVID-19). 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3/21 τεχνικής έκθεσης  για την «προμήθεια συστημάτων 
σκίασης» και ανάθεση σε ανάδοχο με τη διαδικασία του  κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 
32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016,  για την προστασία και προφύλαξη κατά την εργασία και την 
προστασία από τον κορωνοϊό (COVID-19). 

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για το «Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης 



Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταμείου. 
7. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης που αφορά στην εκδήλωση της Εθνικής Επετείου 

της 25ης Μαρτίου για το 2021.
8. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 

00.6495.01 που αφορά δαπάνη για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας κοπής δένδρων σε 
κοινόχρηστους  χώρους του Δήμου και για ορισμό υπολόγου.

9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 34/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Λήψη απόφασης α) για έγκριση δαπάνης ποσού 300,00€ στον ΚΑ 00.6495.07 για έκδοση 
κτηματογραφικών αποσπασμάτων , β) για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και γ) 
για ορισμό υπολόγου.» στο σκέλος που αφορά στον ορισμό του υπολόγου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence σύμφωνα με το 
άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α’/11-03-20) και των υπ’ αρ. 40/2020 , 
163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού.

                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             
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