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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2021
Τακτικής-Ειδικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 106/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση σχετικά με την έκθεση Πεπραγμένων α’ εξαμήνου έτους 2021
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου (παρ.3 αρθ.40
του Ν 4735/20).
Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα , στις 4 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε Τακτική – Ειδική
Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 25027/64/30-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του. Η
πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου
σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (2η συνεδρίαση).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών
παρέστησαν στη συνεδρίαση 23 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.
ΘΑΝΟΥ Μ.
ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.
ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.
ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.
ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
18 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.
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ΑΠΟΝΤΑ

19 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ. 1 ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
2 ΜΑΘΑΣ Ι.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Θ.
21
3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
22 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
23 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.
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ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.
ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΧΑΛΑΡΗ Α.
ΔΗΜΟΥ Π.
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.
ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.
ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ.
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου
Αικατερίνη.
Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε
νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στις υπ’
1
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αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/20020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 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),
καθώς και στην Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27-08-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3958), στο πλαίσιο
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και του άρθρου 67 του Ν.
4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-21), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης
του κορωνοϊού .
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 1ο και μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, υπενθύμισε στο Σώμα τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο
72 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την
οποία η Οικονομική Επιτροπή, διαμέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο
στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική
συνεδρίαση και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ.
300/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:
<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2021
Τακτικής Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 300/2021

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έκθεση Πεπραγμένων Α’ εξαμήνου έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 31 του μήνα
Αυγούστου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου,
ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 22148/55/27-08-2021 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και
αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου
παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1
2
3
4
5
6
7
8

Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος
Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος
B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος
X. Mπέλλος, Τακτικό μέλος
Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος
B. Kουτσανδρέας, Τακτικό μέλος
Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος
Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος

ότι

σε

σύνολο 9

μελών

ΑΠΟΝΤΑ
1 Χ. Πρεκετές

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου
Αικατερίνη.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-032020) στις υπ’ αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου
2
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Εσωτερικών 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), καθώς και στην Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.8.2021 ΚΥΑ, στο πλαίσιο
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Η Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Ανδρούτσου Μαρία
εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη,
υπενθύμισε στο Σώμα τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, το
οποίο αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, διαμέσου του
Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων,
η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της O.E. η Πρόεδρος της ενημέρωσε το Σώμα
για τα κάτωθι:
Η Οικονομική Επιτροπή από 1/1/2021 έως 30/06/2021 (Α΄ εξάμηνο του
2021) πραγματοποίησε 25 συνεδριάσεις , εκ των οποίων οι δύο ήταν έκτακτες.
Όλες οι συνεδριάσεις (25) έγιναν με τηλεδιάσκεψη.
Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

12

ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
25
17
7

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

Λήφθηκαν συνολικά 225 αποφάσεις εκ των οποίων οι 20 αφορούσαν
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Από τις 225 αποφάσεις: οι 15 είχαν σχέση με ένδικα μέσα, οι 11 με
διαγραφές ποσών, η 1 με προγραμματικές συμβάσεις, οι 5 με εξειδικεύσεις
πιστώσεων, οι 5 με οικονομικές ενισχύσεις, οι 19 με παρατάσεις συμβάσεων και
παρατάσεις για την περαίωση έργων, οι 19 με έγκριση πρακτικών επιτροπών, οι 2 με
παρατάσεις μισθώσεων, η 1 με λύση μίσθωσης, οι 3 με καταβολές αποζημιώσεων και
επιδικασθέντων, οι 12 με επιστροφή εγγυητικής επιστολών, οι 15 με έκδοση χεπ, οι 2
με απολογιστικά στοιχεία τριμήνων, οι 2 με αναμορφώσεις προϋπολογισμού του
ΟΠΑΠ, οι 2 με αναμορφώσεις προϋπολογισμού του ΟΠΚΑΠ, οι 3 με αναμορφώσεις
προϋπολογισμού του Δήμου, οι 9 με υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, οι 2 με
αποδοχή χρηματοδοτήσεων, οι 3 με εγκρίσεις πεπραγμένων, οι 10 με αποδόσεις χεπ,
οι 8 με προσλήψεις κλπ, οι 2 με παρατάσεις συμβάσεων εργαζομένων, οι 11 με
εγκρίσεις μελετών και κατάρτιση όρων διακήρυξης, οι 11 με συγκρότηση επιτροπών,
οι 2 με εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής, η 1 με έγκριση ΑΠΕ, η 1 με παραλαβή
μελέτης, οι 2 με επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών, η 1 με έγκριση του
Ισολογισμού, οι 2 με εγκρίσεις των απολογισμών των ΝΠΔΔ, οι 2 με εγκρίσεις ΟΠΔ
των ΝΠΔΔ, οι 3 με αποδοχές δωρεών, οι 12 με απευθείας αναθέσεις και 26 με
3
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22
24
23
19
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διάφορα θέματα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:
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α/α

Αρ. Απ

Θέμα

Απόφαση
Η Οικονομική Επιτροπή Αποφασίζει:

Αποστολή
Αποκ/νη /
Έγκριση από
Αποκ/νη

Αρμοδιότητες
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι
συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον
έλεγχο και την παρακολούθηση της
οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας
του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές,
ελεγκτικές
και
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

1η Έκτακτη Συνεδρίαση 08-01-21
-

1

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για τον
Αρ.πρωτ. 463κατεπείγοντα χαρακτήρα της Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη Συνεδρίαση 11/01/21
παρούσης
συνεδρίασης της 8ης Ιανουαρίου 2021
σύμφωνα με τις διατάξεις του (ΑΔΑ : 9ΠΓ8Ω63-Π2Ζ)
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.
3852/2010
όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6
του άρθρου 77
του Ν.
4555/2018.

1ο

2

Λήψη απόφασης για την
πρόσληψη
με
σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 175
του Ν. 4764/2020, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών –
πρόσκαιρων αναγκών στο
πλαίσιο
αντιμετώπισης της
ανάγκης
περιορισμού
της

5

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη
έκτακτου
προσωπικού στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου ,χρονικής διάρκειας από την
ημερομηνία πρόσληψης και έως 05-072021, συνολικού αριθμού 93 ατόμων
διαφόρων
ειδικοτήτων,
για
την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων
αναγκών και για την αντιμετώπιση της

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

δ) Αποφασίζει για την υποβολή
αιτημάτων πρόσληψης του πάσης
φύσεως προσωπικού του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων
και νομικών συμβούλων με σχέση
έμμισθης εντολής.
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διασποράς του κορωνοϊού.

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού
(ΑΔΑ : ΩΗΔ1Ω63-ΕΒΡ)
2η Τακτική Συνεδρίαση 18-01-21

-

3

Λήψη απόφασης για έγκριση
Αρ.πρωτ. 1794- Διάφορα θέματα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
συζήτησης
θεμάτων
ως Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 20/01/21
άλλες διατάξεις)
κατεπείγοντα.
διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα.
(ΑΔΑ : ΨΩΧΞΩ63-5ΗΚ)

1o
εκτός

4

Λήψη
απόφασης
α)
για
συγκρότηση
επιτροπής
διαγωνισμού και ορισμό χρήστη
- χειριστή για το έργο «Αστικές
παρεμβάσεις για την τόνωση της
τοπικής αγοράς στην οδό
Ασυρμάτου» και β) για τον
ορισμό χρήστη – χειριστή για το
έργο
«Συντήρηση οδών».

Εγκρίνει την α) συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού και τον ορισμό χρήστη χειριστή για το έργο «Αστικές παρεμβάσεις
για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην
οδό Ασυρμάτου» και β) τον ορισμό χρήστη
–
χειριστή
για
το
έργο
«Συντήρηση οδών».

Λήψη απόφασης α) για την
αποδοχή δωροεπιταγών από την
Οικογένεια Ηλία Δούκα και β)
την διάθεση δέκα εξ αυτών για
το φλουρί της πίτας των
εργαζομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει α) την αποδοχή δωροεπιταγών από
την Οικογένεια Ηλία Δούκα και β) την
διάθεση δέκα εξ αυτών για το φλουρί της
πίτας των εργαζομένων.
(ΑΔΑ : ΨΓΩΛΩ63-Τ2Κ)

2ο
εκτός

6

5

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(ΑΔΑ : 65ΔΜΩ63-ΨΞ5)

(προκύπτουν

από

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή
κληρονομιών,
κληροδοσιών
και
δωρεών προς τον Δήμο.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
1ο

Αρ.πρωτ. 1798- στ) Αποφασίζει για:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση
Εγκρίνει
το
πρακτικό
και
αναθέτει
την
20/01/21/
του 66/2020 πρακτικού της
Αρ.πρωτ.57564 i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία για την ομάδα Β
(ΑΔΑ
:6ΠΜΩΩ63-ΗΨΩ)
/14.05.21(δικό των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
«Α. Συντήρηση και επισκευή
μας
κατακύρωση
κάθε
μορφής
ανελκυστήρων, Β. Συντήρηση
πρωτ.12254/18.
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
και επισκευή Η/Ζ και Γ.
05.21)
συμπεριλαμβανομένων
και
αυτών που
Συντήρηση
και
επισκευή
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
ψυκτικού θαλάμου» στο σκέλος
και υπηρεσίες, καθώς και τη
που αφορά στην ανάθεση για
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
την ομάδα Β.
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

6

2ο

7

Λήψη απόφασης για έγκριση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
μελέτης και ανάθεση λόγω Εγκρίνει την μελέτη και αναθέτει την
κατεπείγοντος
της προμήθεια
«Προμήθειας
ειδών (ΑΔΑ :Ω0ΕΘΩ63-924)
καθαριότητας και ευπρεπισμού»
για
την
προστασία
και
προφύλαξη των εργαζομένων
και των δημοτών από την
εξάπλωση του κορωνοϊού"

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

3ο

8

Λήψη απόφασης για την
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
οριστική παραλαβή της μελέτης
<<ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ (κ.Γιαννέζος λευκό)
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΥΧΩΝ Εγκρίνει την οριστική παραλαβή
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ μελέτης

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης

7

της

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

4ο
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9

ΕΡΓΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΑΔΑ :6Κ9ΕΩ63-Ι18)
ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ >>.

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

Λήψη απόφασης για ορισμό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επιτροπής διερεύνησης τιμών Ορίζει επιτροπή
για την υποβολή προτάσεων του (ΑΔΑ :ΨΛ43Ω63-ΜΨΧ)
Δήμου Αγίου Δημητρίου στις
προσκλήσεις ΑΤ12 στον άξονα
προτεραιότητας
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο:
«Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους
Δήμου» και ΑΤ04 στον άξονα
προτεραιότητας
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο
«Χωριστή
Συλλογή
Βιοαποβλήτων,
Γωνίες
Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων»,
του
Προγράμματος Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
5ο

9

10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για καταβολή
Εγκρίνει
την καταβολή
επιδικασθέντων ποσών στον
πρώην νομικό σύμβουλο του (ΑΔΑ :63Ο0Ω63-ΩΗ8)
Δήμου κ. Ισίδωρο Μποτωνάκη
δυνάμει αμετάκλητης απόφασης.

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο
της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το
δημοτικό
συμβούλιο.
Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση
δίκης
για
απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση
ενδίκων
μέσων
κατά
απόφασης,
δεν
εφαρμόζεται
σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων
και του δήμου. Η απόφαση της
Οικονομικής
Επιτροπής
για
τις
περιπτώσεις
των
προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.

6ο

11

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για παράταση
της σύμβασης για την παροχή Χορηγεί παράταση
εξειδικευμένων συμβουλευτικών (ΑΔΑ :ΨΜ5ΓΩ63-ΖΝ9)
και υποστηρικτικών υπηρεσιών
αναπτυξιακού χαρακτήρα στο
πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Αρ.πρωτ. 1799- στ) Αποφασίζει για:
20/01/21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.

7ο

12

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για παράταση
Χορηγεί
παράταση
της 10889/16-4-2020 σύμβασης
(ΑΔΑ
:ΩΦΧ7Ω63-ΧΝΥ)
για την «Προμήθεια ειδών
κρεοπωλείου».

Αρ.πρωτ. 1800- στ) Αποφασίζει για:
20/01/21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.

8ο

13

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για την
επιστροφή εγγυητικής καλής Εγκρίνει την επιστροφή της εγγυητικής
εκτέλεσης
στην
εταιρία (ΑΔΑ :66ΥΥΩ63-67Β)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για την
«Προμήθεια
πλυντηρίου

10

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
κάδων».

9ο

14

και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για διαγραφή
Εγκρίνει
τη διαγραφή
βεβαιωμένων οφειλών από
παραβάσεις ΚΟΚ ποσού 75,00€ (ΑΔΑ :6Χ40Ω63-ΛΓΥ)
λόγω έκδοσης απόφασης του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Πειραιά.

ιε) Αποφασίζει για:
i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.

3η Τακτική Συνεδρίαση 29-01-21
-

15

Λήψη απόφασης για έγκριση
Αρ.πρωτ. 3049- Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
συζήτησης
θεμάτων
ως Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 03/02/21
διατάξεις)
κατεπείγοντα.
διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα.
(ΑΔΑ :ΩΓ32Ω63-2Ν6)

1o
εκτός

16

Λήψη
απόφασης
για
τροποποίηση
της
11/2021
απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά σε
παράταση της υπ’ αρ. 31780/410-2018 σύμβαση για την
«Παροχή
εξειδικευμένων
συμβουλευτικών
και
υποστηρικτικών
υπηρεσιών
αναπτυξιακού χαρακτήρα στο
πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ.»

2ο
εκτός

17

11

Λήψη απόφασης για
την
παράταση των συμβάσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της 11/2021
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο
σκέλος που αφορά στον χρόνο παράτασης
της σύμβασης
(ΑΔΑ :6ΗΓΚΩ63-ΜΓΟ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αρ.πρωτ. 3050- στ) Αποφασίζει για:
03/02/21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.

Αρ.πρωτ. 3051- δ) Αποφασίζει για την υποβολή
03/02/21
αιτημάτων πρόσληψης του πάσης

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

3ο
εκτός
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εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου πέντε (5)
ατόμων ειδικότητας ΠΕ και ΤΕ
Διοικητικού / ΔιοικητικούΟικονομικού αντίστοιχα, για
την
υποβοήθηση
των
Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου μας προκειμένου αυτές
να
προχωρήσουν
στην
εκκαθάριση δηλώσεων του
άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΠΕ
και ΤΕ Διοικητικού / ΔιοικητικούΟικονομικού αντίστοιχα, έως 31.03.2021
(σύμφωνα με την με αριθμ. 723/129
κατατεθείσα τροπολογία σε σχέδιο νόμου),
με την προϋπόθεση ψήφισης νόμου, για την
υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας προκειμένου αυτές να
προχωρήσουν στην εκκαθάριση δηλώσεων
του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.
(ΑΔΑ :ΨΓΞΞΩ63-ΝΚ8)

φύσεως
προσωπικού
του
Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων
και νομικών συμβούλων με σχέση
έμμισθης εντολής.

Λήψη απόφασης για έγκριση
της καταβολής επιδικασθέντος
ποσού
με
επιφύλαξη
αναζήτησής του (Α1667/2019
απόφαση του Ζ’ Τριμελούς
Δ/κού Εφετείου Πειραιά) .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την καταβολή με την επιφύλαξη
αναζήτησης από
την κα Μαρία
Αναστασιάδη του ποσού των 50.463,58€ αν
γίνει δεκτή η από 23-12-2019 αίτηση του
Δήμου μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας
για αναίρεση της αναφερθείσας Α1667/2019
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά
(ΑΔΑ :ΩΗΓ1Ω63-9ΙΜ)

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο
της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το
δημοτικό
συμβούλιο.
Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση
δίκης
για
απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση
ενδίκων
μέσων
κατά
απόφασης,
δεν
εφαρμόζεται
σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής
σχέσης
μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο
1ο
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Έκθεση
Πεπραγμένων β’
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
εξαμήνου έτους 2020
της Εγκρίνει την έκθεση Πεπραγμένων β’
Οικονομικής Επιτροπής του εξαμήνου έτους 2020 της Οικονομικής
Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου και
τη διαβιβάζει στο ΔΣ για συζήτηση.

2ο

20

Λήψη απόφασης για έγκριση
οικονομικής ενίσχυσης απόρων
δημοτών – κατοίκων του Δήμου
και εξειδίκευση πίστωσης ποσού
800,00€, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006.

13

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση δύο
δημοτών-κατοίκων και την εξειδίκευση της
πίστωσης
(ΑΔΑ :6Ω0ΑΩ63-0Υ3)

3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου
του Προέδρου της, υποβάλλει ανά
εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο
έκθεση
πεπραγμένων,
η
οποία
συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.».
Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
3ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για την
Εγκρίνει
την επιστροφή της εγγυητικής
επιστροφή εγγυητικής καλής
εκτέλεσης
στην
εταιρία επιστολής
(ΑΔΑ :Ω5ΕΥΩ63-ΦΚΒ)
LANDSCAPE
MANAGEMENT & SERVICES
ΜΟΝ. ΕΠΕ για την υπηρεσία
«Απολυμάνσεις χώρων».

4ο
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Λήψη απόφασης για διόρθωση
της 450/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί
χορήγησης
παράτασης
προθεσμίας για την περαίωση
της
εργασίας
«Μίσθωση
ερπιστριοφόρων μηχανημάτων
κλπ»

5ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έκδοση
χρηματικού
εντάλματος Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο
προπληρωμής συνολικού ποσού (ΑΔΑ :6ΩΒΟΩ63-ΧΚ0)
5.949,00€ σε βάρος του ΚΑ
20.6211.01
προϋπολογισμού
έτους 2021 που αφορά δαπάνη
α)
για
την
τοποθέτηση
φωτιστικού σώματος και β) την
μετατόπιση τσιμεντοϊστών και
για ορισμό υπολόγου.

14

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

Αρ.πρωτ. 3052- στ) Αποφασίζει για:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διόρθωση της 450/20 απόφασης 03/02/21
ΟΕ στο σκέλος που αφορά στο διάστημα
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
της χορηγηθείσας παράτασης.
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
(ΑΔΑ :6ΥΛΚΩ63-3Η2)
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.
Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
4η Τακτική Συνεδρίαση 05-02-21
1ο
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Λήψη απόφασης για τον έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
απολογιστικών στοιχείων δ΄ Με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά (κ.κ
τριμήνου προϋπολογισμού έτους Πρεκετές, Αχουλιά)
Εγκρίνει
την
υλοποίηση
του
2020.
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο
σκέλος των εξόδων, ήτοι τα απολογιστικά
στοιχεία του δ΄ Τριμήνου και υποβάλλει στο
Δημοτικό Συμβούλιο
την τριμηνιαία
έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ '
τρίμηνο έτους 2020.
(ΑΔΑ :60ΥΝΩ63-ΦΕ5)

2ο
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Λήψη απόφασης για έγκριση
του 3/2021 πρακτικού της
επιτροπής διαγωνισμού που
αφορά στην συμμόρφωση με
αποφάσεις της ΑΕΠΠ για το
διαγωνισμό
για
την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ» για τα
έτη 2020-2022.

3ο

15

-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Οι κ.κ. Πρεκετές ,Αχουλιά ψήφισαν λευκό.
Εγκρίνει
το
3/2021
πρακτικό,
συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της
ΑΕΠΠ, ακυρώνει την 389/2020 απόφαση
ΟΕ στο σκέλος που αφορά τις ομάδες 1 και
4 και αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους
για αυτές τις ομάδες.
(ΑΔΑ :Ω5Π7Ω63-4ΟΗ)

Λήψη απόφασης για έγκριση της ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
μελέτης και κατάρτιση των όρων

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
διακήρυξης για τη διενέργεια
διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για
την υποστήριξη των υπηρεσιών στο
πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ».

4ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για την επιστροφή
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην Εγκρίνει την επιστροφή της εγγυητικής
εταιρία
TREND
CONCEPT (ΑΔΑ : ΨΟ9ΓΩ63-ΗΛΒ)
INTERNATIONAL AE για την
«Προμήθεια
μέσων
ατομικής
προστασίας».

5ο
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Λήψη απόφασης για διαγραφή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
βεβαιωμένων
οφειλών Εγκρίνει τη διαγραφή
συνολικού ποσού 631,00€ από (ΑΔΑ : ΩΜΕΑΩ63-ΞΩΣ)
παραβάσεις
ΚΟΚ,
από
διάφορους χρεώστες.

6o
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Λήψη απόφασης για την
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
αποδοχή δωρεάς – χορηγίας του Αποδέχεται τη δωρεά – χορηγία
Ιδρύματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. (ΑΔΑ : ΨΠ1ΦΩ63-1Α3)
ΜΕΛΑ για την τοποθέτηση
δαπέδου ασφαλείας στον αύλειο
χώρο του 13ου Νηπιαγωγείου
Αγίου Δημητρίου
5η Τακτική Συνεδρίαση 09-02-21

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
ιε) Αποφασίζει για:
i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή
κληρονομιών,
κληροδοσιών
και
δωρεών προς τον Δήμο.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
1ο

2ο
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30

Λήψη απόφασης για έγκριση της
μελέτης και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης για τη διενέργεια
διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για
την υποστήριξη των υπηρεσιών στο
πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά (κ.
Γιαννέζος)
Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους
όρους διακήρυξης
(ΑΔΑ : 6ΥΡΣΩ63-ΞΩΜ)

Λήψη απόφασης για καταβολή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
αποζημίωσης ποσού 709,28€ στον Εγκρίνει την καταβολή της αποζημίωσης
κ. Χρηστάκη Αθανάσιο για ποσού 709,28€
αποκατάσταση ζημιών αυτοκινήτου (ΑΔΑ : ΩΑΥ0Ω63-ΣΦΩ)
από πτώση δέντρου.

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το
δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων,
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης,
εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε
μορφής,
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης
που αφορά στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση
ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.
3ο

31

Λήψη απόφασης για έγκριση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ανάθεσης για τις «Δαπάνες Εγκρίνει τη διενέργεια με ανάθεση σε
συλλογής και μεταφοράς ογκωδών εξωτερικό συνεργάτη για τις «Δαπάνες
αντικειμένων στερεών αποβλήτων συλλογής
και
μεταφοράς
ογκωδών
κλπ».

αντικειμένων στερεών αποβλήτων κλπ».
(ΑΔΑ : 6ΠΝΧΩ63-75Λ)

4ο

18
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Λήψη απόφασης για παράταση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ισχύος προσφορών για το τμήμα 8 Εγκρίνει την παράταση ισχύος προσφορών
«Προμήθεια
και
επισκευή για το τμήμα 8 «Προμήθεια και επισκευή
ελαστικών» του διαγωνισμού για

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
την «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών»
μεταφορικών μέσων, προμήθεια (ΑΔΑ : 6ΡΡΗΩ63-ΕΑΛ)
ανταλλακτικών και την προμήθεια
και επισκευή ελαστικών».

5ο
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Λήψη απόφασης για χορήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
παράτασης για την περαίωση
εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Οι κ..κ Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό.
& αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ.
Βασιλείου,
Διάκου,
Όθωνος, Χορηγεί παράταση για την περαίωση των
Κολοκοτρώνη (Βοτανικός κήπος).
εργασιών του έργου

(ΑΔΑ : ΨΨΤΖΩ63-Ψ9Τ)

6o
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Λήψη απόφασης α) για έγκριση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
δαπάνης ποσού 300,00€ στον ΚΑ Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και
00.6495.07
για
έκδοση ορίζει υπόλογο.
κτηματογραφικών αποσπασμάτων , (ΑΔΑ : 6Ψ8ΣΩ63-ΑΜΛ)
β)
για
έκδοση
χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής και γ)
για ορισμό υπολόγου.

7ο

35

Λήψη απόφασης για διαγραφή
βεβαιωμένων
οφειλών
συνολικού ποσού 1.520,00€ από
παραβάσεις
ΚΟΚ,
από
διάφορους χρεώστες.

19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού
1.520,00€ βεβαιωμένων οφειλών από
παραβάσεις ΚΟΚ και την επαναβεβαίωση
όπου χρειάζεται, από διάφορους χρεώστες

των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.
Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

ιε) Αποφασίζει για:
i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

8ο

9ο

10ο

36

37

38

(ΑΔΑ : Ω3Ο0Ω63-ΣΡΡ)

Κοινοτήτων.

Λήψη απόφασης για διαγραφή
βεβαιωμένων οφειλών ποσού
80,00 από παραβάσεις ΚΟΚ
λόγω
βεβαίωσης
δύο
παραβάσεων εντός τριών ωρών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού
80,00€
βεβαιωμένων
οφειλών
από
παραβάσεις ΚΟΚ λόγω βεβαίωσης δύο
παραβάσεων εντός τριών ωρών
(ΑΔΑ : 6ΙΩΒΩ63-ΧΕ4)

ιε) Αποφασίζει για:

Λήψη απόφασης για διαγραφή
ποσού
50,76€
πλέον
προσαυξήσεων από χρηματικό
κατάλογο
λόγω
εξόφλησης
προστίμου διατήρησης αυθαιρέτου
επί της οδού Ι. Μαρκοπούλου 2.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 50,76€ πλέον
προσαυξήσεων
από τους χρηματικούς
καταλόγους λόγω εξόφλησης προστίμου
διατήρησης αυθαιρέτου επί της οδού Ι.
Μαρκοπούλου 2.
(ΑΔΑ : 6ΚΣΒΩ63-Α4Ξ)

ιε) Αποφασίζει για:

Λήψη απόφασης για διαγραφή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
οφειλών
επιβληθέντων Εγκρίνει:
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και
 τη διαγραφή του υπολοίπου ποσού
επιστροφή ποσού που αφορά σε
#179,31# ευρώ της απαιτητής
πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου
οφειλής μετά των προσαυξήσεων,
επί της οδού Αρσακείου 3.

ιε) Αποφασίζει για:

Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων

ιε) Αποφασίζει για:



τη διαγραφή της οφειλής της
οφειλέτιδας
ως
συνυπόχρεης
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
μετά των προσαυξήσεων και
 την επιστροφή του ποσού των
#421,54# ευρώ στην εν λόγω
οφειλέτιδα.
(ΑΔΑ : ΩΘ0ΚΩ63-ΟΚΔ)

11ο
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i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.

i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.

i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
καταβολής από τον χρεώστη της οφειλής του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΑΚΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΑΚΟ λόγω μη όπως έχουν διαμορφωθεί έως και σήμερα.
επίδοσης ατομικής ειδοποίησης..
(ΑΔΑ : ΩΦΨΠΩ63-Μ4Δ)

i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.

6η Τακτική Συνεδρίαση 16-02-21
1ο

2ο
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Αρ.πρωτ. 5159- στ) Αποφασίζει για:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση
του 2/2021 πρακτικού της Εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει το 23/02/21/
Αρ.πτωτ.
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
επιτροπής διαγωνισμού που διαγωνισμό
(ΑΔΑ
:
ΨΝΘΒΩ63-Ξ93)
62690/24.05.21
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
αφορά στην κατακύρωση του
(δικό
μας
κατακύρωση
κάθε
μορφής
διαγωνισμού
για
την
πρωτ.13168/28.
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος
05.21)
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
για τις ανάγκες του Δήμου και
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
των Νομικών του Προσώπων
και υπηρεσίες, καθώς και τη
Δημοσίου δικαίου (Οργανισμού
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
Παιδείας
,
Κοινωνικής
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
Αλληλεγγύης και Προστασίας,
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
Οργανισμού
Πολιτισμού
,
υπαλλήλους
του
Δήμου
ή
δημόσιους
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος)
υπαλλήλους.
για τα έτη 2021-22» .
Λήψη απόφασης για έγκριση των
67/20 & 1/21 πρακτικών της
επιτροπής διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού για το Δήμο και τα
ΝΠΔΔ
(Οργανισμό
Παιδείας
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
και
Προστασίας,
Οργανισμό
πολιτισμού , Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος,
Α΄βάθμιας και
Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 4 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός
για τους λόγους που αναφέρει στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης).
Ο κ, Πρεκετές ψήφισε λευκό
Εγκρίνει κατά μέρος (εκτός από το σκέλος
που αφορά στην ομάδα 4) τα πρακτικά και
ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους
Αναβάλει την λήψη απόφασης στο σκέλος
που αφορά στην ομάδα 4.
(ΑΔΑ : ΩΥΟ5Ω63-Ω6Ο)

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
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Λήψη απόφασης για συγκρότηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
επιτροπής διαγωνισμού για το έργο Συγκροτεί επιτροπή
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ».
(ΑΔΑ : ΨΝΩΛΩ63-3ΡΝ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού για την Συγκροτεί επιτροπή
«Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού (ΑΔΑ : 67ΟΛΩ63-Κ00)
συμβούλου για την υποστήριξη των
υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης
του ΣΒΑΚ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για άσκηση
Εγκρίνει
την άσκηση έφεσης
Έφεσης
ενώπιον
του

υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Διοικητικού
Εφετείου (ΑΔΑ : Ω2Φ2Ω63-ΕΤΨ)
Πειραιά κατά της Μαρίας Δέδε
και της με αριθμό
4983/2020
απόφασης του 12ου Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πειραιά με Α.Π.
του Δήμου μας 3390/08-02-21
(Αφορά
πράξη
επιβολής
εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).
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αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω
του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη
λήψη απόφασης από το δημοτικό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης
που αφορά στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση
ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
6o
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για άσκηση
Εγκρίνει
την άσκηση έφεσης
Έφεσης
ενώπιον
του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΑΔΑ : Ω5ΨΩΩ63-ΖΩΒ)
κατά
της
Παναγιώτας
Δημοπούλου
και
της
με
αριθμό Α4984/2020
απόφασης του 12ου Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Πειραιά
με Α.Π. του Δήμου μας 3388/0802-21 (Αφορά πράξη επιβολής
εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω
του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη
λήψη απόφασης από το δημοτικό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης
που αφορά στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για άσκηση
Εγκρίνει
την άσκηση έφεσης
Έφεσης
ενώπιον
του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΑΔΑ : 9Π5ΝΩ63-ΑΗ4)
κατά
της
Θεοδώρας
Δημοπούλου και της με αριθμό
Α4985/2020 απόφασης του 12ου
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Πειραιά με Α.Π. του Δήμου μας
3389/08-02-21 (Αφορά πράξη
επιβολής εισφοράς περιοχής
ΕΚΤΕΛ).

ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω
του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη
λήψη απόφασης από το δημοτικό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης
που αφορά στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για άσκηση
Εγκρίνει
την άσκηση έφεσης
Έφεσης
ενώπιον
του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΑΔΑ : 68Α8Ω63-ΔΕΞ)
κατά
του
Θεόδωρου
Σπυρόπουλου και της με αριθμό
Α5866/2020 απόφασης του 3ου
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Πειραιά με Α.Π. του Δήμου μας
3393/08-02-21 (Αφορά πράξη
επιβολής εισφοράς περιοχής
ΕΚΤΕΛ).

οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση
ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω
του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη
λήψη απόφασης από το δημοτικό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης
που αφορά στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για άσκηση
Εγκρίνει
την άσκηση έφεσης
Έφεσης
ενώπιον
του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΑΔΑ : ΨΞ16Ω63-ΜΨ8)
κατά της Ευτέρπης Διολατζή και
της με αριθμό Α190/2021
απόφασης του 8ου Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πειραιά με Α.Π.
του Δήμου μας 3413/08-02-21
(Αφορά
πράξη
επιβολής
εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση
ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω
του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη
λήψη απόφασης από το δημοτικό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης
που αφορά στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για άσκηση
Εγκρίνει την άσκηση έφεσης
Έφεσης
ενώπιον
του
(ΑΔΑ : 6Ε40Ω63-8Κ4)
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
κατά του Δημήτρη Διολατζή και
της με αριθμό Α192/2021
απόφασης του 8ου Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πειραιά με Α.Π.
του Δήμου μας 3414/08-02-21
(Αφορά
πράξη
επιβολής
εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση
ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω
του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη
λήψη απόφασης από το δημοτικό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης
που αφορά στον προσδιορισμό ή τη

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για την επιστροφή
Εγκρίνει
την επιστροφή των εγγυητικών
εγγυητικών καλής εκτέλεσης στην
εταιρία Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ καλής εκτέλεσης
ΕΕ για την «Προμήθεια ειδικού (ΑΔΑ : 69ΠΜΩ63-ΜΘΠ)
σκυροδέματος για βιομηχανικά
δάπεδα κλπ» & την «Προμήθεια
στεγανωτικού μονωτικού υλικού
για την μόνωση προβληματικών
ταρατσών σχολείων του Δήμου»..

μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση
ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

7η Τακτική Συνεδρίαση 23-02-21
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Λήψη απόφασης για έγκριση
Αρ.πρωτ. 5449- Διάφορα θέματα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
συζήτησης
θεμάτων
ως Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 25/02/21
άλλες διατάξεις)
κατεπείγοντα.
διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα.
(ΑΔΑ : ΩΗ2ΦΩ63-Γ2Ξ)
Λήψη απόφασης για αλλαγή
στ) Αποφασίζει για:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ημερομηνίας αποσφράγισης του
Εγκρίνει
διαγωνισμού "Συντήρηση οδών".

την αλλαγή της ημερομηνίας
αποσφράγισης
του
διαγωνισμού
«Συντήρηση οδών» από 25/2/2021 (ημέρα

(προκύπτουν

από

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Πέμπτη και ώρα 10.00) σε 22-03-2021
(ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00).
(ΑΔΑ : ΩΧΛΗΩ63-302)

1ο
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Λήψη απόφασης για αλλαγή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ημερομηνίας αποσφράγισης του
διαγωνισμού "Αστικές παρεμβάσεις Οι κ.κ. Πρεκετές , Αχουλιά ψήφισαν λευκό.
για την τόνωση της τοπικής αγοράς
την οδό Ασυρμάτου".
Εγκρίνει την αλλαγή της ημερομηνίας

αποσφράγισης του διαγωνισμού «Αστικές
παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής
αγοράς στην οδό Ασυρμάτου» από
24/2/2021 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00)
σε 18-03-2021 (ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.00),
(ΑΔΑ : 9ΝΠΔΩ63-79Α)

2ο
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Λήψη απόφασης για την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου
σύμφωνα
με
τις
διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.
4764/2020,
για
την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών –
πρόσκαιρων
αναγκών
στο
πλαίσιο
αντιμετώπισης της
ανάγκης
περιορισμού
της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει
την
πρόσληψη
έκτακτου
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου , 9 ατόμων
διαφόρων ειδικοτήτων
(ΑΔΑ : 9388Ω63-ΦΦΔ)

δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
δ) Αποφασίζει για την υποβολή
αιτημάτων πρόσληψης του πάσης
φύσεως
προσωπικού
του
Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων
και νομικών συμβούλων με σχέση
έμμισθης εντολής.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
διασποράς του κορωνοϊού.
3ο
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Λήψη απόφασης για παράταση
των
συμβάσεων
εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνο 91 ατόμων που έχουν
προσληφθεί
για
την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών –
πρόσκαιρων
αναγκών
στο
πλαίσιο
αντιμετώπισης της
ανάγκης
περιορισμού
της
διασποράς του κορωνοϊού, μέχρι
την συμπλήρωση 8μήνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την παράταση των συμβάσεων
του έκτακτου προσωπικού (των 91 ατόμων)
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο του Αγίου
Δημητρίου,
για
την
αντιμετώπιση
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών,
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, έτους 2021, έως
και τη
συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών από την
πρόσληψη τους και συγκεκριμένα ως εξής:
Α) Για τους προσληφθέντες με ημερομηνία
έναρξης των συμβάσεων 16/01/2021 και
λήξη αυτών την 5/07/2021, παρατείνεται η
χρονική διάρκεια των συμβάσεων τους έως
και την 15/09/2021. Β) Για τους
προσληφθέντες με ημερομηνία έναρξης των
συμβάσεων τους 18/01/2021 και λήξη
αυτών την 5/07/2021, παρατείνεται η
χρονική διάρκεια των συμβάσεων τους έως
και την 17/09/2021.

δ) Αποφασίζει για την υποβολή
αιτημάτων πρόσληψης του πάσης
φύσεως
προσωπικού
του
Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων
και νομικών συμβούλων με σχέση
έμμισθης εντολής.

(ΑΔΑ : 9ΚΚΘΩ63-Γ29)
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Λήψη απόφασης για ορισμό
επιτροπής διερεύνησης τιμών για
την υποβολή προτάσεων του Δήμου
στη πρόσκληση ΑΤ11 "Δράσεις για
υποδομές
που
χρήζουν
αντισεισμικής
προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει την επιτροπή διερεύνησης τιμών για
την υποβολή προτάσεων του Δήμου στη
πρόσκληση ΑΤ11 "Δράσεις για υποδομές
που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
(προσεισμικός
έλεγχος)
στο (προσεισμικός έλεγχος) στο πρόγραμμα
πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

(ΑΔΑ : ΩΔ24Ω63-ΑΩΖ)

5ο
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Λήψη απόφασης για έγκριση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
μελέτης
και
ανάθεση
της
προμήθειας
αλατιού
οδικών
δικτύων με τη διαδικασία του Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ.
κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. Πρεκετές, Αχουλιά)
2.γ του Ν.4412/2016.
1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της

9/2021 τεχνικής έκθεσης 2.Εγκρίνει την
απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια
αλατιού οδικών δικτύων» 3.Εξουσιοδοτεί
την κα Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές
συμβάσεις.
(ΑΔΑ : ΨΧΕΙΩ63-ΡΟΞ)
6o
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Λήψη απόφασης για έγκριση
μελέτης και ανάθεση σε ανάδοχο
της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ.
2.γ του Ν.4412/2016, για την
προστασία και προφύλαξη κατά
την εργασία και την προστασία από
τον κορωνοϊό (COVID-19).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
2/2021 τεχνικής έκθεσης 2. Εγκρίνει την
απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια
ειδών καθαριότητας και υγιεινής» 3.
Εξουσιοδοτεί την κα Δήμαρχο να
υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.

δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
(ΑΔΑ : 6Χ6ΗΩ63-Ζ6Κ)
7ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση
ης
4 παράτασης προθεσμίας για την
περαίωση εργασιών του έργου Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ Πρεκετές , Αχουλιά )
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.
Χορηγεί 4η παράταση για την περαίωση των
εργασιών του έργου
(ΑΔΑ : 9Ρ1ΕΩ63-ΣΡ7)

8ο
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Λήψη απόφασης για αποδοχή
χρηματοδότησης
από
το
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
στο πλαίσιο του αναπτυξιακού
άξονα «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
με
αρχικό
τίτλο:
«Προμήθεια
μηχανημάτων έργου ή και
συνοδευτικού εξοπλισμού» και
νέο
τίτλο
«Προμήθεια
απορριμματοφόρων οχημάτων
και μηχανημάτων έργου ή και
συνοδευτικού εξοπλισμού» .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό.
1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση
2.
Εγκρίνει
την
προμήθεια
ενός
Υδροστατικού Φορτωτή – Εκσκαφέα, ενός
Οχήματος
πολλαπλών
χρήσεων
με
υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου
και επισκευής δρόμων και
ενός
Ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη. 3.
Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου
για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 4.
Εγκρίνει την κάλυψη της οικονομικής
διαφοράς με ίδιους πόρους του Δήμου στην
περίπτωση
που
το
ποσό
της
χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν
επαρκεί
για
την
προμήθεια
των
προαναφερόμενων μηχανημάτων.

του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
στ) Αποφασίζει για:
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.
η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση
ή
επιχορήγηση
δράσεων,
προγραμμάτων
και
αντίστοιχων έργων από εθνικούς
πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για
την αποδοχή χρηματοδότησης ή
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων
που εντάσσονται στα πάσης φύσεως
αναπτυξιακά
προγράμματα
ή
προγράμματα επιχορήγησης

(ΑΔΑ : ΩΑΝ8Ω63-ΔΦ3)
9ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης α) για έκδοση
χρηματικού
εντάλματος Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο

Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
προπληρωμής ποσού 580€ σε (ΑΔΑ : 65ΤΣΩ63-784)
βάρος του ΚΑ 20.6323.01 που
αφορά δαπάνη ελέγχου ΚΤΕΟ
και έκδοσης ΚΕΚ οχημάτων
του Δήμου και β) για ορισμό
υπολόγου.
10ο

62

11ο

63

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για παράταση
της μίσθωσης για το ΚΕΠ στην Χορηγεί παράταση έξι μηνών, ήτοι έως
30/06/2021, προκειμένου η ιδιοκτήτρια του
οδό Ψυχογιού.
IΣ-1 ισόγειου καταστήματος επί της οδού
Ψυχογιού 8, κα Δάφνη συζ. Αρχιμήδη
Μπιμπλή, να πραγματοποιήσει όλες τις
απαιτούμενες εργασίες στο εν λόγω ακίνητο
(ΑΔΑ : 93Θ8Ω63-7ΨΥ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση
μελέτης και ανάθεση σε ανάδοχο 1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – 1/2021 τεχνικής έκθεσης 2. Εγκρίνει την
ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, με ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
τη διαδικασία του κατεπείγοντος ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 3.
του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Εξουσιοδοτεί την κα Δήμαρχο να
Ν.4412/2016.
υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Αρ.πρωτ. 545425/02/21/
Αρ.πρωτ.62698
/24/5/21(δικό
μας
πρωτ.13173/28.
05.21)

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

Λήψη απόφασης για έγκριση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αρ.πρωτ. 6700απολογισμού οικονομικού έτους Με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά (κ.κ. 09/03/21
2020 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πρεκετές, Αχουλιά, Γιαννέζος)

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
καθώς και τους προϋπολογισμούς,
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις

(ΑΔΑ : 6ΟΠ4Ω63-ΧΒΗ)

8η Τακτική Συνεδρίαση 05-03-21
1o
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ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Εγκρίνει τον απολογισμό οικονομικού έτους
Περιβάλλοντος
του
Δήμου 2020 του ΟΠΑΠ
Αγίου Δημητρίου.
(ΑΔΑ : Ψ954Ω63-Τ31)

πεπραγμένων των νομικών προσώπων
και επιχειρήσεων του Δήμου.

2o

65

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αρ.πρωτ. 714716/03/21
Με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά (κ.κ.
Πρεκετές, Αχουλιά, Γιαννέζος)
Εγκρίνει τον απολογισμό οικονομικού έτους
2020 του ΟΠΚΑΠ
(ΑΔΑ : Ω1Β2Ω63-305)

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
καθώς και τους προϋπολογισμούς,
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγμένων των νομικών προσώπων
και επιχειρήσεων του Δήμου.

3o

66

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»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ

στ) Αποφασίζει για:

Εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει το
διαγωνισμό

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τεχνική έκθεση και αναθέτει
την προμήθεια
(ΑΔΑ : 9ΒΛΟΩ63-1ΒΡ)

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και

4o
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(ΑΔΑ : ΨΙΚΟΩ63-ΦΙΞ)

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
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).
5o

68

παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

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).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση 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.)».
2. Εγκρίνει την εγγραφή της υπηρεσίας σε
κωδικό στην επόμενη αναμόρφωση του
προϋπολογισμού.
(ΑΔΑ : Ψ40ΥΩ63-Ο6Ι)

Εγκρίνει την τεχνική έκθεση και αναθέτει
την προμήθεια
(ΑΔΑ : Ω5ΟΝΩ63-ΠΦΚ)

6o

69

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.

7o

70

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ

36

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων,
προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων
από εθνικούς πόρους, πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε
άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου
απαιτείται,
για
την
αποδοχή
χρηματοδότησης ή επιδότησης ή
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται
στα
πάσης
φύσεως
αναπτυξιακά
προγράμματα
ή
προγράμματα
επιχορήγησης
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
πίστωσης που αφορά στην Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης έως
εκδήλωση της Εθνικής Επετείου του ποσού των 3.050,00 € για δαπάνες για
της 25ης Μαρτίου για το 2021.
την εκδήλωση της Εθνικής Επετείου της
25ης Μαρτίου για το έτος 2021
(ΑΔΑ : ΩΗΕΒΩ63-ΛΕΠ)

8o

-

9o

71
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του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Λήψη απόφασης για έκδοση ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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.
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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά (κ. Αχουλιά
)
Εγκρίνει την τροποποίηση της 34/2021
απόφαση ΟΕ και ορίζει νέο υπόλογο
(ΑΔΑ : ΨΖ9ΘΩ63-5ΔΡ)

Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
αφορά
στον
υπολόγου.

ορισμό

του
9η Τακτική Συνεδρίαση 10-03-21

1ο

72

Λήψη απόφασης για τον
προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού έτους 2021 με
σύμβαση
μίσθωσης
έργου
διάρκειας έως δώδεκα μήνες από
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
του Δήμου.

2ο

73

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση της
4/21 μελέτης για την “
Προμήθεια
εξαρτημάτων Εγκρίνει την μελέτη και αναθέτει την
σιδήρου, αλουμινοκατασκευών προμήθεια
διαφόρων τύπων κλπ" και (ΑΔΑ : ΩΧΨΓΩ63-ΖΚΓ)
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).

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

3ο

74

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση του
ου
ου
1 συγκριτικού πίνακα, του 1
ΠΚΤΝΜΕ
&
σύναψη Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά (κα
συμπληρωματικής σύμβασης της Αχουλιά)
μελέτης:
«Μελέτη
ο
ο
κολυμβητηρίου
και Εγκρίνει τον 1 συγκριτικό πίνακα, το 1

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του

38

Αρ.πρωτ. 7147- δ) Αποφασίζει για την υποβολή
16/03/21
αιτημάτων πρόσληψης του πάσης
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων
φύσεως
προσωπικού
του
Δήμου,
έτους 2021 με σύμβαση μίσθωσης έργου 16
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων
Ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.
και νομικών συμβούλων με σχέση
(ΑΔΑ : Ω269Ω63-ΥΤΩ)
έμμισθης εντολής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ ΠΚΤΝΜΕ
και
τη
σύναψη
2116 & 2117».
συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης:
«Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου
χώρου στο ΟΤ 2116 & 2117».

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

(ΑΔΑ : Ω174Ω63-8ΣΟ)
4ο

5ο

6o

39
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76

77

Λήψη
απόφασης
για
διοργάνωσης
εθελοντικής
αιμοδοσίας έτους 2021και για
εξειδίκευση πίστωσης ποσού
έως 1.300€ σε βάρος του ΚΑ
00.6431.01 που αφορά δαπάνες
για
την
επικοινωνία
της
αιμοδοσίας.

Λήψη απόφασης για έγκριση
οικονομικής ενίσχυσης απόρων
δημοτών – κατοίκων του Δήμου
και εξειδίκευση πίστωσης ποσού
1.600,00€, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διοργάνωση εθελοντικής
αιμοδοσίας για το 2021 και την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού έως 1.300€ για δαπάνες
που αφορούν την προμήθεια 10 πανό.
(ΑΔΑ : ΩΘΠΔΩ63-ΔΜ2)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση απόρων
δημοτών – κατοίκων και την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 1.600€ (4Χ400€)

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
β Διάφορα θέματα (προκύπτουν από
άλλες διατάξεις)

(ΑΔΑ : 6834Ω63-5ΣΠ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για την
Εγκρίνει
την επιστροφή των εγγυητικών
επιστροφή εγγυητικών καλής
καλής
εκτέλεσης.
εκτέλεσης στην εταιρία Θ.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ για την (ΑΔΑ : Ω32ΘΩ63-8ΝΨ)

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
«Προμήθεια λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων».

7ο

78

των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

Λήψη απόφασης για έκδοση Εγκρίνει την έκδοση χεπ
χρηματικού
εντάλματος υπόλογο.
προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ (ΑΔΑ : 6ΠΨ4Ω63-ΛΘΧ)
00.6495.01 που αφορά δαπάνη
για την έκδοση αδειών μικρής
κλίμακας κοπής δένδρων σε
κοινόχρηστους
χώρους του
Δήμου και για ορισμό υπολόγου.

και

ορίζει

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

10η Τακτική Συνεδρίαση 17-03-21
1ο

79

2ο

80

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση
πολυετούς
προγραμματισμού
προσλήψεων
τακτικού Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό .
προσωπικού για τα έτη 2022- Εγκρίνει τον πολυετή προγραμματισμού
προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τα
2025.
έτη 2022-2025
(ΑΔΑ : ΨΤΓΖΩ63-ΔΓΞ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για τον
προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού έτους 2021 με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως
οκτώ μηνών για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του Δήμου με

40

Η κα Αχουλιά ψήφισε λευκό.
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού έτους 2021 με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας έως οκτώ μηνών για τις ανάγκες

δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων
πρόσληψης του πάσης φύσεως
προσωπικού του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και
νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης
εντολής.
δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων
πρόσληψης του πάσης φύσεως
προσωπικού του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και
νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης
εντολής.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

3ο
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4ο

82

ο

5

41

83

κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή των Υπηρεσιών του Δήμου με κάλυψη
λοιπών αντικαταβολών.
δαπάνης
υπό
τη
μορφή
λοιπών
αντικαταβολών
(ΑΔΑ : ΩΞΗ6Ω63-ΓΦΨ)
Λήψη απόφασης για τον
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
προγραμματισμό προσλήψεων Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού έτους 2021 με προσωπικού έτους 2021 με σύμβαση
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ορισμένου
χρόνου
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ διάρκειας έως διάρκειας έως οκτώ μήνες για τις ανάγκες
οκτώ μήνες για τις ανάγκες των των Υπηρεσιών του Δήμου.
Υπηρεσιών του Δήμου.
(ΑΔΑ : 6ΗΜΗΩ63-4Ω3)
Λήψη απόφασης για τον
προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού έτους 2021 με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως
οκτώ μηνών για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του Δήμου με
κάλυψη της δαπάνης από
κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Λήψη απόφασης για τον
προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού έτους 2021 με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου
χρόνου
σε
αντικατάσταση
απασχολούμενου
στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
(κάλυψη
δαπάνης
από

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού έτους 2021 με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας έως οκτώ μηνών για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του Δήμου με κάλυψη της
δαπάνης από κεντρικούς αυτοτελείς
πόρους.
(ΑΔΑ : ΩΥΛΨΩ63-ΛΡΖ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού έτους 2021 με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
αντικατάσταση
απασχολούμενου
στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (κάλυψη
δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελής
πόρους)».

δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων
πρόσληψης του πάσης φύσεως
προσωπικού του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και
νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης
εντολής.

δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων
πρόσληψης του πάσης φύσεως
προσωπικού του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και
νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης
εντολής.

δ) Αποφασίζει για την υποβολή
αιτημάτων πρόσληψης του πάσης
φύσεως
προσωπικού
του
Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων
και νομικών συμβούλων με σχέση
έμμισθης εντολής.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Κεντρικούς
πόρους)».

Αυτοτελής (ΑΔΑ : ΨΕΕΜΩ63-ΨΑΔ)

6o
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Λήψη απόφασης για έγκριση της
1ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
οικονομικού
έτους 2021 του ΝΠΔΔ Οργανισμός
Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Προστασίας Δήμου Αγίου
Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αρ.πρωτ. 7518Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. 19/03/21
Αχουλιά , Γιαννέζος)
Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση έτους 2021
του ΟΠΚΑΠ
(ΑΔΑ : 6ΡΟΞΩ63-ΚΥΥ)

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
καθώς και τους προϋπολογισμούς,
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγμένων των νομικών προσώπων
και επιχειρήσεων του Δήμου.

7ο

85

Λήψη
απόφασης
για
τροποποίηση
της
9/2021
απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «Λήψη
απόφασης για ορισμό Επιτροπής
διερεύνησης τιμών για την
υποβολή προτάσεων του Δήμου
Αγίου
Δημητρίου
στις
προσκλήσεις ΑΤ12 στον άξονα
προτεραιότητας
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο:
«Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους
Δήμου» και ΑΤ04 στον άξονα
προτεραιότητας
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο
«Χωριστή
Συλλογή
Βιοαποβλήτων,
Γωνίες
Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων»,
του
Προγράμματος Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» στο σκέλος που

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί την 9/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής στο σκέλος που
αφορά στα μέλη της επιτροπής
(ΑΔΑ : ΩΑΘ9Ω63-ΛΨΥ)

στ) Αποφασίζει για:

42

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

8ο

9ο

10ο
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88

αφορά στα μέλη της επιτροπής.
Λήψη
απόφασης
για
τροποποίηση
της
56/2021
απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «Λήψη
απόφασης για ορισμό επιτροπής
διερεύνησης τιμών για την
υποβολή προτάσεων του Δήμου
στη πρόσκληση ΑΤ11 "Δράσεις
για υποδομές που χρήζουν
αντισεισμικής
προστασίας
(προσεισμικός έλεγχος) στο
πρόγραμμα
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ.» στο σκέλος που
αφορά στα μέλη της επιτροπής».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί την 65/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής στο σκέλος που
αφορά στα μέλη της επιτροπής
(ΑΔΑ : Ψ9ΩΟΩ63-Ξ9Ο)

στ) Αποφασίζει για:

Λήψη απόφασης για διαγραφή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
βεβαιωμένων
οφειλών Εγκρίνει
τη
διαγραφή
και
την
συνολικού ποσού 865,50€ από επαναβεβαίωση όπου χρειάζεται
παραβάσεις
ΚΟΚ,
από (ΑΔΑ : ΩΚΥΠΩ63-Π4Δ)
διάφορους
χρεώστες
για
διάφορους λόγους.

ιε) Αποφασίζει για:

Λήψη απόφασης για το τμήμα 4
– Απορρυπαντικά και σαπούνια
του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια
ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού
για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ» σε
συνέχεια της 41/2021 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.

στ) Αποφασίζει για:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα 67/2020 & 1/2021 σε ορθή
επανάληψη πρακτικά της επιτροπής
διαγωνισμού, στο σκέλος που αφορά
στην ομάδα 4-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΑΠΟΥΝΙΑ για την «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο
και τα ΝΠΔΔ (Οργανισμό Παιδείας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας,
Οργανισμό πολιτισμού , Αθλητισμού και

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Περιβάλλοντος, Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής» και κρίνει ότι οι
κατατεθείσες
προσφορές κρίνονται
απαράδεκτες, η διαδικασία κρίνεται άγονη
και
εγκρίνει
τη
διενέργεια
νέας
διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ομάδα 4.

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

(ΑΔΑ : ΩΙΠΗΩ63-ΧΕΖ)
11η Τακτική Συνεδρίαση 23-03-21
1ο
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Λήψη απόφασης για έγκριση του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ισολογισμού
χρήσης
2019
(οικονομικό έτος 2020)
Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
καθώς και τους προϋπολογισμούς,
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγμένων των νομικών προσώπων
και επιχειρήσεων του Δήμου.

Αχουλιά, Βρεττός)
Εγκρίνει τον ισολογισμό έτους 2019 και τον
διαβιβάζει στο ΔΣ για έγκριση.
(ΑΔΑ : ΩΓΚ7Ω63-Β17)
2ο

90

Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης
Αναμόρφωσης
του
Προϋπολογισμού
οικονομικού
έτους
2021
του
ΝΠΔΔ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΠΑΠ)»

3ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση
του συμβατικού χρόνου παράδοσης Χορηγεί παράταση
α)
της
ΟΜΑΔΑΣ
Β«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ : ΩΝΧΣΩ63-8ΤΗ)
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», β)
της
ΟΜΑΔΑΣ
Ε
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και γ) ΟΜΑΔΑ
Α
«Προμήθεια
ιατρικού

44

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αρ.πρωτ. 831231/03/21/
Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. αρ.πρωτ.
Αχουλιά , Βρεττός).
54509/12.05.21
Εγκρίνει
την
1η
αναμόρφωση (δικό μας
προϋπολογισμού του ΟΠΑΠ
πρωτ.11650/12.
(ΑΔΑ : ΨΔΝΧΩ63-4ΞΧ)
05.21)

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
καθώς και τους προϋπολογισμούς,
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγμένων των νομικών προσώπων
και επιχειρήσεων του Δήμου.

Αρ.πρωτ. 8326- στ) Αποφασίζει για:
31/03/21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
εξοπλισμού»
του διαγωνισμού
«Επέκταση –
αναβάθμιση
υποδομών στις οποίες παρέχονται
κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο
Αγίου Δημητρίου με κωδικό
πράξης 5033222 στο Ε.Π. Αττική
2014 -2020».

4ο
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Λήψη απόφασης για άσκηση
πρόσθετων λόγων έφεσης κατά της
Α6348/2019
απόφασης
του
τριμελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά και κατά
της
Καλομοίρας
Τσαλαματά
(πράξη
επιβολής
εισφοράς
ΕΚΤΕΛ).

αιτιολογημένη απόφασή της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων
έφεσης, επί της από 22/1/2020 και με αρ.
καταθέσεως
ΕΦ82/2020
ασκηθείσας
εφέσεως του Δήμου, κατά της Καλομοίρας
Τσαλαματά
και κατά της Α6348/2019
απόφασης του 8ου Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά, και Β) Εξουσιοδοτεί
τη δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία Καδδά να
ασκήσει τους πρόσθετους λόγους έφεσης
και να παραστεί κατά την συζήτηση για
υποστήριξη αυτών και της ασκηθείσας
εφέσεως
(ΑΔΑ : 6Ν80Ω63-ΞΧΥ)

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο
της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το
δημοτικό
συμβούλιο.
Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση
δίκης
για
απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση
ενδίκων
μέσων
κατά
απόφασης,
δεν
εφαρμόζεται
σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

5ο

93

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για: α)σύσταση
Εγκρίνει ,
την σύσταση πάγιας
πάγιας προκαταβολής για το
προκαταβολής
για
το
οικονομικό έτος 2021
οικονομικό έτος 2021 και β)
ποσού
6.000€
και
ορίζει
υπόλογο.
ορισμός διαχειριστή υπολόγου και
του αναπληρωτή του για το έτος (ΑΔΑ : 60Ε6Ω63-ΓΑΒ)
2021.

6o

94

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
πίστωσης ποσού έως 1.300€ σε Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης
βάρος του ΚΑ 00.6433.01 με (ΑΔΑ : Ψ3Υ6Ω63-ΡΛΒ)
τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις
αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων
και
αντιπροσωπειών»
προϋπολογισμού έτους 2021.

εργασιακής
σχέσης
μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
Διάφορα θέματα (προκύπτουν από
άλλες διατάξεις)

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

12η Τακτική Συνεδρίαση 30-03-21
-
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Λήψη απόφασης για έγκριση
Αρ.πρωτ. 8547- Διάφορα θέματα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
συζήτησης
θεμάτων
ως Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 01/04/21
άλλες διατάξεις)
κατεπείγοντα.
διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα.

(προκύπτουν

από

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
(ΑΔΑ : Ε95ΧΩ63-ΩΜΗ)
1o
εκτός
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Λήψη απόφασης για έγκριση
του 5/2021 πρακτικού της
επιτροπής διαγωνισμού για την
«Προμήθεια
ηλεκτρολογικού
υλικού για τα έτη 2020-2022»
στο σκέλος που αφορά στην
κατακύρωση του διαγωνισμού.

Αρ.πρωτ. 8552- στ) Αποφασίζει για:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το 5/2021 πρακτικό της επιτροπής 01/04/21
διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τα
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
έτη 2020-2022 και αναθέτει την προμήθεια
κατακύρωση
κάθε
μορφής
(ΑΔΑ : 9ΒΔΖΩ63-ΚΧΩ)
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

1ο

97

Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
τεχνικού προγράμματος έτους Με ψήφους 6 υπέρ & 3 κατά (κ.κ.
2021.
Πρεκετές, Αχουλιά, Γιαννέζος)

Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση και τη
διαβιβάζει στο ΔΣ για έγκριση
(ΑΔΑ : ΨΓΘΩΩ63-5ΦΑ)

2o

47
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Λήψη απόφασης για εξειδίκευση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης
του ΚΑ 00.6731.00 που αφορά (ΑΔΑ : Ψ4ΟΠΩ63-Ρ1Μ)

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
έκτακτη επιχορήγηση της Β/θμιας
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

3ο
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Λήψη απόφασης για εξειδίκευση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης
του ΚΑ 00.6731.00 που αφορά
έκτακτη επιχορήγηση της Α/θμιας (ΑΔΑ : 6ΨΞΧΩ63-7ΝΔ)
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

4ο

100

Λήψη απόφασης για έγκριση του
6/2021 πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού για την «Προμήθεια
ειδών κρεοπωλείου για το Δήμο και
το νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου(ΟΠΚΑΠ) για τα έτη
2020,2021,2022».

48

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρακτικό, απορρίπτει την
προσφορά για την ομάδα 1 του προσωρινού
αναδόχου και αναδεικνύει νέο ανάδοχο.
(ΑΔΑ : Ω80ΑΩ63-Ν3Β)

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
5ο
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Λήψη απόφασης α) για έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
χρηματικού
εντάλματος
Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει
προπληρωμής συνολικού ποσού υπόλογο.
994,04€ για την κάλυψη δαπάνης (ΑΔΑ : 9ΩΗΧΩ63-2Ε0)
τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων
έργωv & τελών λόγω αλλαγής
χρήσης οχήματος και β) για ορισμό
υπολόγου.

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

6o
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Λήψη απόφασης α) για έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
χρηματικού
εντάλματος Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει
προπληρωμής συνολικού ποσού υπόλογο.
100,00€ για την κάλυψη δαπάνης (ΑΔΑ : ΨΤ21Ω63-7ΥΙ)
για την απόκτηση ψηφιακών
δεδομένων αποχέτευσης του Δήμου
από την ΕΥΔΑΠ και β) για ορισμό
υπολόγου.

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

(προκύπτουν

από

13η Τακτική Συνεδρίαση 09-04-21
-
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Λήψη απόφασης για έγκριση
Αρ.πρωτ. 9444- Διάφορα θέματα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
συζήτησης
θεμάτων
ως Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 13/04/21
άλλες διατάξεις)
κατεπείγοντα.
διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα.
(ΑΔΑ : 9ΚΖ9Ω63-Β95)

1o
εκτός

104

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση
Αρ.πρωτ. 9496- στ) Αποφασίζει για:
του 7/2021 πρακτικού για την Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό. 13/04/21
«Προμήθεια
ειδών Εγκρίνει το πρακτικό και κατακυρώνει το
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
καθαριότητας και ευπρεπισμού διαγωνισμό
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και

49

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ (ΑΔΑ : ΨΛΣ2Ω63-Χ0Ο)
(Οργανισμό
Παιδείας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
προστασίας
,
Οργανισμό
Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος, Α/θμιας και
Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής»
στο σκέλος που αφορά στην
κατακύρωση του διαγωνισμού.

1ο

-

2ο
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κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

Λήψη απόφασης για την Αποσύρεται
έγκριση
σχεδίου
Προγραμματικής
Σύμβασης
μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του Δήμου
μας,
με
αντικείμενο
τις
«Δράσεις χωριστής συλλογής
και διαχείρισης βιοαποβλήτων
και
ανακυκλώσιμων
στους
Δήμους
της
Περιφέρειας
Αττικής».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση της
Εγκρίνει
την 8562/01-04-2021 απόφαση
8562/01-04-2021
απόφασης
Δημάρχου
Δημάρχου
που
αφορά
σε
εξουσιοδότηση της δικηγόρου του (ΑΔΑ : 9Κ3ΒΩ63-7ΘΓ)
Δήμου προκειμένου να παραστεί
και να εκπροσωπήσει τον Δήμο
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών.

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το
δημοτικό
συμβούλιο.
Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση
δίκης
για
απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση
ενδίκων
μέσων
κατά
απόφασης,
δεν
εφαρμόζεται
σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής
σχέσης
μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
3ο
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Αρ.πρωτ. 9446- στ) Αποφασίζει για:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για διόρθωση της
Εγκρίνει
τη
διόρθωση
της
91/21
απόφασης
13/04/21
91/2021
απόφασης
της
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: της Ο.Ε.
«Λήψη
απόφασης
για
την
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
παράταση του συμβατικού χρόνου (ΑΔΑ : Ψ460Ω63-80Π)
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
παράδοσης α) της ΟΜΑΔΑΣ Β«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», β)
της
ΟΜΑΔΑΣ
Ε
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και γ) ΟΜΑΔΑ
Α
«Προμήθεια
ιατρικού
εξοπλισμού»
του διαγωνισμού
«Επέκταση –
αναβάθμιση
υποδομών στις οποίες παρέχονται
κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο
Αγίου Δημητρίου με κωδικό πράξης
5033222 στο Ε.Π. Αττική 2014 2020».

4ο

5ο

6o

52
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Λήψη απόφασης για έγκριση
των πεπραγμένων και του
διαχειριστικού απολογισμού της
δομής κοινωνικού συσσιτίου για
το διάστημα από 1/9/20 έως
28/02/21.
Λήψη απόφασης για έγκριση
των πεπραγμένων και του
διαχειριστικού απολογισμού του
Κοινωνικού Παντοπωλείου για
το διάστημα από 1/9/20 έως
28/02/21.

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό.
Εγκρίνει
τα
πεπραγμένα
και
το
διαχειριστικό απολογισμό της δομής
κοινωνικού συσσιτίου για το διάστημα από
1/9/20 έως 28/02/21.
(ΑΔΑ : 9ΘΤΙΩ63-90Δ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό
Εγκρίνει τα πεπραγμένα και το
διαχειριστικό απολογισμό του Κοινωνικού
Παντοπωλείου για το διάστημα από 1/9/20 έως
28/02/21.

Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

(ΑΔΑ : ΩΣ98Ω63-79ΔΝ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση
οικονομικής ενίσχυσης απόρων Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση ενός
δημοτών – κατοίκων του Δήμου αιτούντα και την εξειδίκευση πίστωσης
και εξειδίκευση πίστωσης ποσού ποσού 400,00€
400,00€, σύμφωνα με τις

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. (ΑΔΑ : ΨΑΓΝΩ63-655)
3463/2006.
7o
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έκδοση
χρηματικού
εντάλματος Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει
προπληρωμής ποσού 64,00€ σε υπόλογο.
βάρος του ΚΑ 20.6211.01 (ΑΔΑ : Ψ1ΝΚΩ63-ΘΛΝ)
προϋπολογισμού έτους 2021 που
αφορά δαπάνη
για την
τοποθέτηση
φωτιστικού
σώματος στην οδό Καραολή 38
και για ορισμό υπολόγου.

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

8o

111

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης α) για έκδοση
Εγκρίνει
την έκδοση χεπ και ορίζει
χρηματικού
εντάλματος
προπληρωμής ποσού 461,64€ σε υπόλογο.
βάρος του ΚΑ 35.6271.01 για (ΑΔΑ : ΨΦ2ΣΩ63-5ΔΗ)
την κάλυψη δαπάνης για
τοποθέτηση νέας υδροπαροχής
σε κοινόχρηστο χώρου και β)
για ορισμό υπολόγου.

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

9o

112

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για απόδοση
του
121/2021
χρηματικού Εγκρίνει την απόδοση του χεπ
εντάλματος προπληρωμής και απαλλάσσει τον υπόλογο.
απαλλαγή του Γιαννόπουλου (ΑΔΑ : ΨΛΕ5Ω63-03Ψ)
Ιωάννη από υπόλογο.

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

10o

53

113

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για ορισμό
Επιτροπής διερεύνησης τιμών Ορίζει επιτροπή διερεύνησης τιμών
για την υποβολή προτάσεων του (ΑΔΑ : ΨΞΣΚΩ63-ΩΞΧ)
Δήμου Αγίου Δημητρίου στην
πρόσκληση ΑΤ08 στον άξονα
προτεραιότητας
«ΨΗΦΙΑΚΗ

και

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ» με τίτλο: «Smart
cities,
ευφυείς
εφαρμογές,
συστήματα και πλατφόρμες για
την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια,
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση,
εκπαίδευση
–
πολιτισμό,
τουρισμό
και
περιβάλλον,
δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της
δημόσιας υγείας και του
πληθυσμού από την εξάπλωση
της πανδημίας του κορωνοΐού
covid-19, του Προγράμματος
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την
Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

14η Τακτική Συνεδρίαση 16-04-21
1ο

114

Λήψη απόφασης για την έγκριση
σχεδίου
Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του
Δήμου μας, με αντικείμενο τις
«Δράσεις χωριστής συλλογής και
διαχείρισης βιοαποβλήτων και
ανακυκλώσιμων στους Δήμους της
Περιφέρειας Αττικής».

Α)ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αρ.πρωτ.
Με 7 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος )
10130/21.04.21
1) Εγκρίνει
τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του Δήμου μας
καθώς και τους όρους του σχεδίου
2) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή
της προγραμματικής σύμβασης
β)ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός )
Ο κ. Γιαννέζος απείχε της ψηφοφορίας
Ορίζει ως
εκπρόσωπο του Δήμου Αγίου
Δημητρίου
στην
Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής
Σύμβασης, τον Αντιδήμαρχο Περ/ντος &
Πολιτικής
Προστασίας
κ.
ΣΥΡΡΑΚΟ

54

θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων
και
τη
σύναψη
κάθε
είδους
προγραμματικών
συμβάσεων
και
συμβάσεων του άρθρου 12 του ν.
4412/2016.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
ΝΙΚΟΛΑΟ με αναπληρώτρια του την
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα
προστασίας
περιβάλλοντος
κα
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

(ΑΔΑ : 67Θ2Ω63-ΥΦΜ)
2ο

3ο

55

115
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση του
1ου πρακτικού της επιτροπής
Εγκρίνει το 1/2021 του παρόντος
διαγωνισμού για το έργο
διαγωνισμού πρακτικό
«Συντήρηση οδών».
(ΑΔΑ : 9Λ5ΗΩ63-ΡΓΦ)

Λήψη απόφασης για έγκριση του
1ου πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού για το έργο
«Aστικές
παρεμβάσεις
για
τόνωση αγοράς στην οδό
Ασυρμάτου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός)

κα Αχουλιά ψήφισε λευκό
Εγκρίνει το 1/2021 του παρόντος
διαγωνισμού πρακτικό
Α) απορρίπτει τις προσφορές του
οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ ΟΕ
και του οικονομικού φορέα ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, για τους λόγους
που αναγράφονται στο πρακτικό και
συγκεκριμένα διότι δεν υπέβαλαν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
από το άρθρο 15 της διακήρυξης μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ούτε
ΤΕΥΔ.
Β) ανακηρύσει προσωρινό μειοδότη του
διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα
ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ
ΕΕ με μέση έκπτωση 56,02%
(ΑΔΑ : Ψ2Μ0Ω63-Ω39)
4ο

-

Λήψη απόφασης για έγκριση της
μελέτης για την «Προμήθεια ειδών
κρεοπωλείου» και ανάθεση σε
ανάδοχο με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος σύμφωνα με το
άρθρο
32
παρ.
2γ
του
Ν.4412/2016.

5ο

-

Λήψη
απόφασης
για
εξειδίκευση πίστωσης ποσού
έως 670,00€ σε βάρος του ΚΑ
00.6431.01
προϋπολογισμού
έτους 2021.

6ο

117

Λήψη απόφασης για την
αποδοχή ή μη αιτήματος της
ΑΜΚΕ «Makerspace».

7ο

56

118

Λήψη απόφασης για έκδοση
χρηματικού
εντάλματος
προπληρωμής ποσού 372,00€
σε βάρος του ΚΑ 00.649501
προϋπολογισμού έτους 2021

υπαλλήλους.

Αποσύρεται

Αποσύρεται

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

O κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό
Αποδέχεται
το υπ΄ αριθμ πρωτ.
8847/06.04.2021 αίτημα της ΑΜΚΕ
«Makerspace».
(ΑΔΑ : ΩΥΖΡΩ63-809)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση χεπ
υπόλογο.
(ΑΔΑ : 6ΠΥΖΩ63-ΕΘΕ)

και

ορίζει

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
που αφορά δαπάνη
για
μέτρηση θορύβου ανεμιστήρων
στο
υπόγειο
πάρκινγκ
στάθμευσης επί των οδών
Θεομήτορος και Χανίων και για
ορισμό υπολόγου.
8ο

119

Λήψη απόφασης για απόδοση
του
601/2021
χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής και
απαλλαγή
της
Κοτρωνάκη
Βασιλικής από υπόλογο.

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Αρ.πρωτ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διάφορα θέματα
Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 10255/22.04.21 άλλες διατάξεις)
διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα.
(ΑΔΑ : ΩΗ1ΡΩ63-ΠΣΝ)

(προκύπτουν

από

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση
απαλλάσσει τον υπόλογο.
(ΑΔΑ : Ψ7Ρ0Ω63-ΣΨ6)

του

χεπ

και

15η Τακτική Συνεδρίαση 20-04-21
-

120

Λήψη απόφασης για
έγκριση
συζήτησης
θεμάτων
ως
κατεπείγοντα

1ο
εκτος

121

Λήψη
απόφασης
για
εξειδίκευση πίστωσης ποσού
έως 670,00€ σε βάρος του ΚΑ
00.6431.01
προϋπολογισμού
έτους 2021.

57

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης
(ΑΔΑ : 6ΞΣ0Ω63-ΘΦΛ)

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
2ο
εκτος

122

Λήψη απόφασης για χορήγηση
παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ.
30510/29-10-2020 σύμβασης για
τις «Δαπάνες για προληπτικές
εξετάσεις προσωπικού».

3ο
εκτος

123

Λήψη απόφασης για τη διάθεση 42
δωροεπιταγών
προσφορά
της
Οικογένειας Ηλία Δούκα στους
εθελοντές καθηγητές του ΚΦΑΔ
για το Πάσχα 2021

1ο

2ο

58

124

125

Λήψη απόφασης για την
κατάρτιση
των
όρων
διακήρυξης για τη διενέργεια
Δημοπρασίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για
την
εκποίηση
κινητών
πραγμάτων
και
χρησιμοποιούμενων
συσσωρευτών οχημάτων /
μηχανημάτων
έργου
του
Δήμου.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση
των όρων διακήρυξης για τη
διενέργεια
Δημοπρασίας

Αρ.πρωτ.10257 στ) Αποφασίζει για:
/22.04.21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Πρεκετές,
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
Βρεττός)
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
Χορηγεί παράταση
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
(ΑΔΑ : ΨΟΖΔΩ63-Β2Θ)
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Εγκρίνει τη διάθεση 42 δωροεπιταγών

(ΑΔΑ : 6ΓΑΞΩ63-Η1Φ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους
δημοπρασίας

όρους

διακήρυξης

στ) Αποφασίζει για:
της

(ΑΔΑ : ΩΖΨΧΩ63-32Ν)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους
δημοπρασίας

όρους

διακήρυξης

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:

της

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

3ο

4ο

59

126

127

σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση
χρησιμοποιούμενων
και
ανακυκλώσιμων
ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών
(ΑΗΗΕ) του Δήμου.

(ΑΔΑ : ΩΦ8ΕΩ63-0ΔΗ)

Λήψη απόφασης για έγκριση
του 64/2020 πρακτικού της
επιτροπής διαγωνισμού για την
«Προμήθεια
ημιφορτηγού
κλειστού τύπου για τις ανάγκες
της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου Αγίου Δημητρίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το 64/2020 πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού

(ΑΔΑ : 6262Ω63-Γ6Π)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για την
επιστροφή εγγυητικής καλής
Εγκρίνει την επιστροφή εγγυητικής καλής
εκτέλεσης
στην
εταιρία
εκτέλεσης
ΕΥΡΥΘΜΟΣ-ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ
& ΣΙΑ ΕΕ για την «Προμήθεια (ΑΔΑ : 6ΥΞΕΩ63-9ΜΕ)
οικοδομικών υλικών.

κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
5ο

128

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για την
επιστροφή εγγυητικής καλής
Εγκρίνει την επιστροφή εγγυητικής καλής
εκτέλεσης
στην
εταιρία
εκτέλεσης
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ
για την «Κοπή κλάδεμα ψηλών (ΑΔΑ : Ω0ΨΖΩ63-99Α)
δέντρων και εκρίζωση κορμών
δέντρων».

6ο

129

Λήψη απόφασης για διαγραφή
βεβαιωμένων οφειλών από τέλη
νεκροταφείου ποσού 465,00 λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
από τέλη Νεκροταφείου

(ΑΔΑ : Ψ666Ω63-ΠΡΨ)

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
ιε) Αποφασίζει για:
i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.

16η Τακτική Συνεδρίαση 26-04-21
-
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Λήψη απόφασης για
έγκριση
συζήτησης
θεμάτων
ως
κατεπείγοντα

Αρ.πρωτ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διάφορα θέματα
Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 10826/28.04.21 άλλες διατάξεις)
διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα.
(ΑΔΑ : ΩΖΒΟΩ63-ΑΚΘ)

(προκύπτουν

από

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
1ο
εκτος

2ο
εκτος

3ο
εκτος

131

132

133

Λήψη απόφασης για χορήγηση
παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ.
3871/11-02-2021 σύμβασης για την
"Προμήθεια
εξοπλισμού,
κατασκευή,
μεταφορά
και
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη
δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού των Δήμων"
Λήψη απόφασης για χορήγηση
παράτασης της σύμβασης για την
"Συντήρηση
και
επισκευή
φωτοτυπικών μηχανημάτων"

Λήψη απόφασης για την αποδοχή
δωροεπιταγών από την Οικογένεια
Ηλία Δούκα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί παράταση

(ΑΔΑ : 6Ξ9ΗΩ63-ΘΤ3)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί παράταση

(ΑΔΑ : 61ΦΚΩ63-Υ23)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τις δωροεπιταγές

Αρ.πρωτ.
στ) Αποφασίζει για:
10828/28.04.21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.
Αρ. πρωτ.
στ) Αποφασίζει για:
10829/28.04.21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.
ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή
κληρονομιών,
κληροδοσιών
και
δωρεών προς τον Δήμο.

(ΑΔΑ : Ψ7ΧΩΩ63-7ΓΠ)
1ο

61
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Λήψη απόφασης για έγκριση του
4/21 πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού για «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή λήψης απόφασης σε επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να διαβιβαστεί στην νομική
υπηρεσία ώστε να διατυπώσει γνώμη και αν
χρειαστεί να γίνει και κάποιο ερώτημα στην
Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και
ενδεχομένως κάποια έρευνα στις νομικές
βάσεις
δεδομένων
που
είμαστε
συνδρομητές (dimosnet, Καραγιλάνης, e-

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

2ο

135

Λήψη απόφασης για τον
έλεγχο
απολογιστικών
στοιχείων
α’
τριμήνου
προϋπολογισμού έτους 2021.

dimos), προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν
παραβιάζεται ο όρος που τίθεται στη
Διακήρυξη (επί ποινή αποκλεισμού), για
την στελέχωση ομάδας έργου από
τουλάχιστον τρία μέλη με συγκεκριμένα
προσόντα και ιδιότητες, καθώς έχει μεν
υποβληθεί ομάδα έργου αποτελούμενη από
εννιά στελέχη, αλλά οι τρεις ρόλοι
(συντονιστής, εμπειρογνώμονας 1 και
εμπειρογνώμονας 2) έχουν ανατεθεί σε δύο
μέλη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά (κ.κ
Πρεκετές, Αχουλιά, Γιαννέζος)
Εγκρίνει την υλοποίηση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021 τόσο στο σκέλος των
εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, ήτοι
τα απολογιστικά στοιχεία του α΄ Τριμήνου έτσι
όπως αυτά παραθέτονται αναλυτικά από την
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
και είναι αναπόσπαστο μέρος του εισηγητικού
της παρούσης απόφασης και υποβάλλει στο
Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση
των
αποτελεσμάτων
εκτέλεσης
του
προϋπολογισμού του Δήμου για το α ' τρίμηνο
έτους 2021

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου

(ΑΔΑ : ΨΦ4ΓΩ63-52Λ)
3ο
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Λήψη απόφασης για παροχή
εξουσιοδότησης
και
πληρεξουσιότητας στον
Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Κ.
Παπαρρηγόπουλο για
την
εκπροσώπηση του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σε συνέχεια της 199/2020 απόφασής της, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου
Δημητρίου νομιμοποιεί την παράσταση του
δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου

ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε
δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων,
μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον
δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία.
Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’
εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου
ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών στην
εκδίκαση της από 8-12-2020
Αγωγής μας κατά 1) της
«ENERGA
POWER
TRADING
Ανώνυμη
Εταιρεία Προμήθειας και
Εμπορίας Ενέργειας» 2) της
«ΚΕΝΤΩΡ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3) της «ΝΕΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανώνυμη
Εταιρεία Παραγωγής και
Εμπορίας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας»
και
4)
του Αριστείδη ΦΛΩΡΟΥ.
4ο

5ο
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138

Λήψη απόφασης για χορήγηση
παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ.
11651/05-05-2020 σύμβασης για
την "Προμήθεια καυσίμων για
κίνηση μεταφορικών μέσων τον
Δήμου".

Λήψη απόφασης για χορήγηση
παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ.
31355/05-11-2020 σύμβασης για
την "Δαπάνες για προληπτικές
εξετάσεις" για τη διενέργεια
ιατρικής εξέτασης sars-cov2.

(ΑΔΑ : ΩΞΚΦΩ63-ΓΛΟ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Χορηγεί παράταση

(ΑΔΑ : 62ΞΔΩ63-3Ο0)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Χορηγεί παράταση

(ΑΔΑ : ΨΨΤΦΩ63-1Θ5)

οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα
συμφέροντα του δήμου και απαιτεί
εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις
περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).

Αρ. πρωτ.
στ) Αποφασίζει για:
10830/28.04.21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.
Αρ. πρωτ.
στ) Αποφασίζει για:
10832/28.04.21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
αιτιολογημένη απόφασή της.
6ο

139

Λήψη απόφασης για έγκριση
οικονομικής ενίσχυσης απόρων
δημοτών – κατοίκων του Δήμου
και εξειδίκευση πίστωσης ποσού
400,00€, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006.

7ο

140

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έκδοση
Εγκρίνει
την έκδοση χεπ και ορίζει
χρηματικού
εντάλματος
προπληρωμής ποσού 1.175,00€ σε υπόλογο.
βάρος
του
ΚΑ
20.6211.01 (ΑΔΑ : 6ΝΧΡΩ63-Γ7Λ)
προϋπολογισμού έτους 2021 που
αφορά
δαπάνη
για
ηλεκτροφωτισμό μεταξύ των οδών
Δαιδάλου & Άργους
και για
ορισμό υπολόγου.

8ο

141

Λήψη απόφασης για απόδοση
του
452/2021
χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής και
απαλλαγή της Μανουσάκη
Μαρίας από υπόλογο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Αρ. πρωτ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διάφορα θέματα
Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 11913/14.05.21 άλλες διατάξεις)
διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα.

(προκύπτουν

από

Εγκρίνει
Α)την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε
οικονομικά αδύναμους κατοίκους-δημότες του
Δήμου
Β) Την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού
ποσού 400,00€ (1X400,00€ στους παραπάνω
τέσσερις δικαιούχους) σε βάρος του Κ.Α.
00.6733.01 προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2021.
(ΑΔΑ : Ω3Χ0Ω63-Μ56)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση
απαλλάσσει τον υπόλογο.
(ΑΔΑ : 6Η0ΥΩ63-6ΒΤ)

του

χεπ

και

17η Τακτική Συνεδρίαση 11-05-21
-
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Λήψη απόφασης για
έγκριση
συζήτησης
θεμάτων
ως

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

1ο
εκτός

1ο

2ο

65

143

144

145

κατεπείγοντα

(ΑΔΑ : 6377Ω63-1ΜΗ)

Λήψη απόφασης για έγκριση της
17/2021 τεχνικής έκθεσης για την
προμήθεια συσκευών self test
ταχείας
δοκιμής
αντιγόνου
(σάλιου) sars-cov-2 και ανάθεση
σε ανάδοχο με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος σύμφωνα με το
άρθρο
32
παρ.
2.γ
του
Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Λήψη απόφασης για κατάρτιση
του
τροποποιημένου
και
αναμορφωμένου
Πίνακα
Στοχοθεσίας
Οικονομικών
Αποτελεσμάτων
του
Ολοκληρωμένου
Πλαισίου
Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου
Αγίου Δημητρίου Αττικής για
το έτος 2021, μετά την πρώτη
υποχρεωτική αναμόρφωση του
προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο κ. Βρετός απείχε της ψηφοφορίας

Λήψη απόφασης για την αποδοχή
ή μη της βαθμολογίας του
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός)
Εγκρίνει την τεχνική έκθεση και αναθέτει την
προμήθεια

(ΑΔΑ : ΩΙΛΧΩ63-ΒΔ6)

Καταρτίζει το νέο σχέδιο
πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.)

ολοκληρωμένου

(ΑΔΑ : Ψ4ΕΗΩ63-ΖΔ4)

Την αναβολή λήψης απόφασης σε
επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής
(ΑΔΑ : 6ΨΞΧΩ63-263)

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των
περιπτώσεων του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για
την έγκριση και παραλαβή των πάσης
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το
άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ».

3ο

4ο

5ο
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146

147

148

Λήψη απόφασης για έγκριση της
τεχνικής έκθεσης για τις «Δαπάνες
για απολυμάνσεις χώρων» και
ανάθεση σε ανάδοχο με τη
διαδικασία του
κατεπείγοντος
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ
του Ν.4412/2016.

Λήψη απόφασης για έγκριση της
τεχνικής έκθεσης
για την
«Προμήθεια
πολυεστερικών
φύλλων (plexiglass) για τις
υπηρεσίες του Δήμου» και
ανάθεση σε ανάδοχο με τη
διαδικασία του
κατεπείγοντος
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ
του Ν.4412/2016.

Λήψη απόφασης για έγκριση
υποβολής πρότασης στην πράξη
«Δράσεις για υποδομές που

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τεχνική έκθεση και αναθέτει
την προμήθεια
(ΑΔΑ : ΨΠΥ9Ω63-1ΔΣ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τεχνική έκθεση και αναθέτει
την προμήθεια
(ΑΔΑ : ΨΘ3ΤΩ63-0ΟΓ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την μελέτη για το υποέργο 1 με

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των
περιπτώσεων του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για
την έγκριση και παραλαβή των πάσης
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το
άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των
περιπτώσεων του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για
την έγκριση και παραλαβή των πάσης
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το
άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση
ή
επιχορήγηση

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
χρήζουν
αντισεισμικής
προστασίας
(προσεισμικός
έλεγχος) στο Δήμο Αγίου
Δημητρίου»
στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου
Εσωτερικών στην Πρόσκληση
ΑΤ11 για χρηματοδότηση από
τον
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της
υπαίθρου και των οικισμών» και
έγκριση σχετικών μελετών.

τίτλο
«Εκπόνηση
Προγράμματος
Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου
Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Αγίου
Δημητρίου» προϋπολογισμού 36.128,27 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
2. Εγκρίνει την μελέτη για το υποέργο 2 με
τίτλο
«Δράσεις
ενημέρωσης
–
πληροφόρησης
–
ευαισθητοποίησης»
προϋπολογισμού
18.600,00
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
3. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης Πράξης
με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που
χρήζουν
αντισεισμικής
προστασίας
(προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Αγίου
Δημητρίου» στην πρόσκληση ΑΤ11 για
χρηματοδότηση
από
τον
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της
υπαίθρου και των οικισμών» του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
4. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης
µε αριθμό πρωτ: 14578/24-07-2020 και
Κωδικό ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Εγκρίνει, στην περίπτωση που ο
συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι

67

δράσεων,
προγραμμάτων
και
αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους,
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
οποιουδήποτε
άλλου
φορέα
και
αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την
αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης
ή
επιχορήγησης
πράξεων
που
εντάσσονται
στα
πάσης
φύσεως
αναπτυξιακά
προγράμματα
ή
προγράμματα επιχορήγησης

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
μεγαλύτερος του Ποσού Χρηματοδότησης
από το Πρόγραμμα, τη διαφορά να την
καλύψει ο Δήμος.
6. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για τις
περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η
πρόταση χρηματοδότησης.
(ΑΔΑ : Ψ4ΗΓΩ63-ΙΨΡ)
6ο

-

Λήψη απόφασης για έγκριση
της υπ. αριθ. 13/2021 τεχνικής
μελέτη και την κατάρτιση των
όρων διακήρυξης
για την
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για την εκπόνηση Σχεδίου
Φόρτισης
Ηλεκτρικών
Οχημάτων (ΣΦΗΟ)».

7ο

149

Λήψη απόφασης για έγκριση
της υπ. αριθ. 1/2021 τεχνικής
μελέτης
της
Δ/νσης
Περιβάλλοντος
και
την
κατάρτιση
των
όρων
διακήρυξης
για
την
"Συντήρηση
και
επισκευή
μεταφορικών μέσων".

68

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους
όρους διακήρυξης
(ΑΔΑ : 6ΨΛΖΩ63-ΨΟ0)

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
8ο

9ο

10ο

69

150

151

152

Λήψη απόφασης για έγκριση
της υπ. αριθ. 22/2020 Τεχνικής
Μελέτης
της
Δ/νσης
Περιβάλλοντος και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης για την
"1. Προμήθεια καυσίμων για
κίνηση μεταφορικών μέσων ,
2. προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση , 3. Προμήθεια
φυσικού αερίου για κίνηση
μεταφορικών μέσων & 4.
Προμήθεια λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων".
Λήψη απόφασης για έγκριση
της υπ. αριθ. 12/2021 Τεχνικής
Μελέτης
της
Δ/νσης
Περιβάλλοντος και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης για την "
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων,
κηπευτικού
χώματος,λιπασμάτων,
πασσάλων και ζαρντινιερών,
υλικών συντήρησης υποδομών
Δημοτικού
Λαχανόκηπου,εργαλείων
(μικροεργαλεία)".
Λήψη απόφασης για έγκριση
της υπ. αριθ. 44/2020 Τεχνικής
μελέτης
(τμήμα
3
«ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΚΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους
όρους διακήρυξης
(ΑΔΑ : 99ΤΧΩ63-9ΧΦ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους
όρους διακήρυξης
(ΑΔΑ : ΩΦΥΡΩ63-ΨΧΛ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους
όρους διακήρυξης
(ΑΔΑ : 6Φ0ΠΩ63-ΦΤΨ)

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»)
και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης
για
την
"Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού (τμήμα 3 "Λαμπτήρες
LED και λοιπός εξοπλισμός").

11ο

-

Λήψη απόφασης για έγκριση
της υπ. αριθ. 7/2021 μελέτης
και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης για το έργο "
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ".

12ο

153

Λήψη απόφασης για την
επιστροφή εγγυητικής καλής
εκτέλεσης στην εταιρεία ΡΟΗ
ΑΕΒΕ για την "Συντήρηση
Αντλιοστασίων
&
Η/Μ
Σιντριβανιών
&
λοιπών
αυτοματισμών".

13ο

154

Λήψη απόφαση για την
επιστροφή εγγυητικής καλής
εκτέλεσης
στην
εταιρεία
«ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ
Α.Ε για την
«Α. Προμήθεια

70

κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή των εγγυητικών
καλής εκτέλεσης.
(ΑΔΑ : ΩΞΨΩΩ63-Υ3Χ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός )

Εγκρίνει την επιστροφή των εγγυητικών
καλής εκτέλεσης.

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των
περιπτώσεων του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για
την έγκριση και παραλαβή των πάσης
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το
άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
σπόρων, φυτών δενδρυλλίων
Β. Προμήθεια
κηπευτικού
χώματος
Γ. Προμήθεια
λιπασμάτων, πασσάλων και
ζαρντινιερών
Δ. Προμήθεια
υλικών συντήρησης υποδομών
Δημοτικού Λαχανόκηπου & Ε.
Προμήθεια
εργαλείων
(μικροεργαλεία)».
14ο

155

Λήψη απόφασης για έκδοση
χρηματικού
εντάλματος
προπληρωμής ποσού 338,00€ σε
βάρος του ΚΑ 20.6211.01
προϋπολογισμού έτους 2021 που
αφορά
δαπάνη
για
ηλεκτροφωτισμό
στην
οδό
Ξάνθης 33
και για ορισμό
υπολόγου.

(ΑΔΑ : ΨΡΘΗΩ63-ΤΘΛ)

περιπτώσεων του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για
την έγκριση και παραλαβή των πάσης
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το
άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Αρ.πρωτ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διάφορα θέματα
Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 12932/26.05.21 άλλες διατάξεις)
διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα.
(ΑΔΑ : ΨΩΑΦΩ63-Ξ2Ν)

(προκύπτουν

από

(προκύπτουν

από

Εγκρίνει την έκδοση χεπ
υπόλογο.
(ΑΔΑ : ΩΙΝ4Ω63-ΑΝΓ)

και

ορίζει

18η Τακτική Συνεδρίαση 18-05-21
-

156

Λήψη απόφασης για
έγκριση
συζήτησης
θεμάτων
ως
κατεπείγοντα

1ο
εκτός

157

Λήψη απόφασης α) για έκδοση
χρηματικού
εντάλματος
προπληρωμής ποσού 1.435€ σε
βάρος του ΚΑ 20.6323.01 που
αφορά δαπάνη ελέγχου ΚΤΕΟ και
έκδοσης ΚΕΚ οχημάτων
του
Δήμου και β) για ορισμό υπολόγου.

71

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση χεπ
υπόλογο.
(ΑΔΑ : ΩΞ6ΘΩ63-5ΨΓ)

και

ορίζει

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
2ο
εκτός

3ο
εκτός

1ο

72

158

159

160

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη
απόφασης
για
Εγκρίνει την αντικατάσταση των
αντικατάσταση
μελών υπαλλήλων
επιτροπών του Δήμου για το (ΑΔΑ : ΩΑΩΚΩ63-87Ε)
έτος 2021 (ΑΟΕ 433/2020).

στ) Αποφασίζει για:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

στ) Αποφασίζει για:

Λήψη απόφασης για έγκριση
της υπ. αριθ. 13/2021 τεχνικής
μελέτη και την κατάρτιση των
όρων διακήρυξης
για την
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για την εκπόνηση Σχεδίου
Φόρτισης
Ηλεκτρικών
Οχημάτων (ΣΦΗΟ)».

Λήψη απόφασης για έγκριση της
διόρθωσης του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου
Δράσης
για
το
οικονομικό
έτος
2021
του

Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους
όρους διακήρυξης
(ΑΔΑ : 6ΦΨΒΩ63-ΔΝΓ)

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

Αρ. πρωτ.
γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
12934/26.05.21 καθώς και τους προϋπολογισμούς,
Εγκρίνει
το
Αναμορφωμένο
σχέδιο
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας
Αγίου Δημητρίου Αττικής.

ΝΠΔΔ

Αρ.πρωτ.
γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
12935/26.05.21 καθώς και τους προϋπολογισμούς,
Εγκρίνει
το
Αναμορφωμένο
σχέδιο
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
ΝΠΔΔ
πεπραγμένων των νομικών προσώπων
(ΑΔΑ : 68ΙΙΩ63-0ΕΟ)
και επιχειρήσεων του Δήμου.

2ο

161

Λήψη απόφασης για έγκριση του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
μετά
την
1η
υποχρεωτική
Αναμόρφωση για το οικονομικό
έτος 2021 για το Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας
Αγίου Δημητρίου.

3ο

162

Λήψη απόφασης για έγκριση
της υπ. αριθ. 7/2021 μελέτης
και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης για το έργο "
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ".

4ο
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Λήψη απόφασης για : α)άσκηση ή
μη άσκηση αίτησης αναίρεσης στο
ΣτΕ κατά του πρώην εργαζομένου
Χρήστου Πίτσα και κατά της

(ΑΔΑ : 67ΓΟΩ63-ΧΓΤ)

πεπραγμένων των νομικών προσώπων
και επιχειρήσεων του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

στ) Αποφασίζει για:

Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους
όρους διακήρυξης
(ΑΔΑ : Ρ7ΥΗΩ63-ΘΞ2)

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των

Εγκρίνει:
α)ΤΗΝ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Α1631/2020
απόφασης
του
Διοικ.Εφετείου Πειραιώς (αρ.
πρωτ.
10299/22.4.2021)
και
β)καταβολή
επιδικασθέντων
τελεσίδικα ποσών

στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αριθμ.
Α1631/2020 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Ζ) και κατά του
Χ.Πίτσα
Β)Την
καταβολή
στον
ενάγοντα
του
επιδικασθέντος με την 4000/2018 (τελεσίδικη)
απόφαση
του
Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά ποσού των 14.067,80 €
και των τόκων ανερχομένων από την επίδοση
της αγωγής (7/12/2015) μέχρι σήμερα στο ποσό
των 4.564,91 € και των
τόκων που θα
προκύψουν μέχρι την εξόφληση .

(ΑΔΑ : 6ΘΩ9Ω63-ΜΞΖ)

5ο

74
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Λήψη απόφασης για τη χορήγηση

Χορηγεί

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
παράταση προθεσμίας περαίωσης

ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το
δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων,
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης,
εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε
μορφής,
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το
νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης
που αφορά στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση
ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
παράτασης προθεσμίας για την
περαίωση εργασιών του έργου
«Διαμόρφωση κ/χ χώρου τμήματος
ΟΤ 1080 (Ξάνθης)».

6ο
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Λήψη απόφασης για έγκριση
πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του
έργου
«Συντήρηση
και
επισκευή
σχολείων 2017».

εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση κ/χ χώρου
τμήματος ΟΤ 1080 (Ξάνθης)» για δύο (2) μήνες

(ΑΔΑ : 6ΡΔΕΩ63-ΩΗ1)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο
οριστικής
παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και
επισκευή σχολείων 2017», σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση.
(ΑΔΑ : Ψ30ΟΩ63-ΧΞΔ)

για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

7ο

166

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για
καταβολή από το δήμο μας
επικαλούμενων
δαπανών
νοσηλείας και θεραπείας.

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

8ο
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Αρ.πρωτ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διάφορα θέματα
Λήψη απόφασης για χορήγηση
12936/26.05.21
άλλες διατάξεις)
παράτασης μίσθωσης ακινήτου Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης του
/
επί της οδού Ολύμπου 36 όπου ακινήτου για 6 μήνες
Αρ.πρωτ
στεγάζεται το Γ' ΚΑΠΗ του (ΑΔΑ : ΨΨΥΘΩ63-Θ19)
93461/03.08.21

(προκύπτουν

από

75

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Απορρίπτει το αίτημα

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Δήμου μας.
9ο

168

Λήψη απόφασης για χορήγηση
παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ.
27069/24-09-2020 σύμβασης για
τις «Υπηρεσίες συμβούλου για την
υποστήριξη στην κατάρτιση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της
περιόδου 2020-2024 του Δήμου».

10ο

169

Λήψη απόφασης για έκδοση
χρηματικού
εντάλματος
προπληρωμής συνολικού ποσού
2.060,00€ σε βάρος του ΚΑ
20.6211.01
προϋπολογισμού
έτους 2021 που αφορά δαπάνη
για ηλεκτροφωτισμό στην οδό
Τρεμπεσίνας 15 & Τρεμπεσίνας &
Μπελογιάννη
και για ορισμό
υπολόγου.

11ο

170

Λήψη απόφασης για απόδοση
του
877/2021
χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής και
απαλλαγή
του
Ευθυμίου
Χριστόδουλου.

12ο

76
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Λήψη απόφασης για απόδοση
του
767/2021
χρηματικού

(δικό μας πρωτ.
20470/03.08.21
)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Αρ. πρωτ.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
Χορηγεί παράταση για τέσσερις (4) μήνες
12938/26.05.21 για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
(ΑΔΑ : ΩΚΙΒΩ63-6ΟΖ)
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διάφορα θέματα (προκύπτουν από
Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει
άλλες διατάξεις)
υπόλογο.
(ΑΔΑ : 67ΕΔΩ63-796)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση
απαλλάσσει τον υπόλογο
(ΑΔΑ : ΨΤΛΑΩ63-Υ37)

του

χεπ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

την

απόδοση

του

χεπ

και

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
εντάλματος προπληρωμής και
απαλλαγή
του
Καταχανά
Παναγιώτη από υπόλογο.
13ο
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Λήψη απόφασης για απόδοση
του
320/2021
χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής και
απαλλαγή
του
Σταμούλια
Διονύσιου από υπόλογο.

απαλλάσσει τον υπόλογο
(ΑΔΑ : 6Φ8ΟΩ63-ΧΓΠ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση
απαλλάσσει τον υπόλογο
(ΑΔΑ : 61ΒΝΩ63- ΦΗ2)

του

χεπ

και

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

19η Τακτική Συνεδρίαση 25-05-21
1ο

2ο

3ο
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173

174

175

Λήψη απόφασης σχετικά με τη
λύση του συμφωνητικού μίσθωσης
του περιπτέρου επί της οδού Αγίου
Δημητρίου 50.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη λύση της με ΑΠ 25886/29-7-2016
σύμβασης μίσθωσης Περιπτέρου

Λήψη απόφασης για διαγραφή
χρηματικών
καταλόγων
μισθωμάτων μηνών Αυγούστου –
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020
του περιπτέρου επί της οδού
Βουλιαγμένης 318.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
πλέον προσαυξήσεων

Λήψη απόφασης για άσκηση
Έφεσης
ενώπιον
του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
κατά
της
Γεσθημανής
Συμεώνογλου και της με αριθμό
Α956/2021 απόφασης του 7ου
Τριμελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Αφορά
πράξη
επιβολής
εισφοράς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ

(ΑΔΑ : 6ΟΕΝΩ63- Φ70)

(ΑΔΑ : ΨΥ2ΟΩ63- ΡΔΩ)

Α) Εγκρίνει την άσκηση Έφεσης

Β) Εξουσιοδοτεί τη δικηγόρου του Δήμου
μας Ευθυμία Καδδά να ασκήσει την έφεση
και να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο για
την υποστήριξή της
(ΑΔΑ : 90ΚΣΩ63- 8Β5)

ιε) Αποφασίζει για:
i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
περιοχής ΕΚΤΕΛ).

4ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Έγκριση δαπάνης για την ταφή
ατελώς και τα έξοδα κηδείας της
Εγκρίνει την δαπάνη
Στυλιανής
Μπαλωμένου
(ΑΔΑ : 6Ω4ΞΩ63- ΚΕ7)
(Απόφαση
Δημάρχου
με
αρ.πρωτ.: 12498/20.05.2021).

της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το
δημοτικό
συμβούλιο.
Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση
δίκης
για
απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση
ενδίκων
μέσων
κατά
απόφασης,
δεν
εφαρμόζεται
σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής
σχέσης
μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
5ο
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Λήψη απόφασης για έγκριση
υποβολής
πρότασης
χρηματοδότησης
για
την
πρόσκληση
ΑΤ06
«ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)Εγκρίνει την υποβολή πρότασης πράξης με
τίτλο «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Αγίου
Δημητρίου» και προϋπολογισμό 14.249.123,80€
συμπ. ΦΠΑ 24%
2)Εγκρίνει την μελέτη για το Υποέργο 3
«ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
προϋπολογισμού
37.200,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
3)Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης µε
αριθμό πρωτ: 14576/24-07-2020 και Κωδικό
Πρόσκλησης ΑΤ06, με τίτλο «Αστική
Αναζωογόνηση»
στον
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
4)Εγκρίνει, στην περίπτωση που ο συνολικός
Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα,
τη
διαφορά να την καλύψει ο Δήμος.

η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων,
προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων
από εθνικούς πόρους, πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε
άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου
απαιτείται,
για
την
αποδοχή
χρηματοδότησης ή επιδότησης ή
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται
στα
πάσης
φύσεως
αναπτυξιακά
προγράμματα
ή
προγράμματα
επιχορήγησης

5)Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για τις περαιτέρω
ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση
χρηματοδότησης.

(ΑΔΑ : 62ΔΚΩ63- ΨΘΧ)
6ο

79

178

Λήψη απόφασης για έγκριση
υποβολής
πρότασης
χρηματοδότησης
για
την
πρόσκληση ΑΤ10 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ,
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ,
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει την τεχνική Έκθεση για το έργο
«Εργασίες Συντήρησης σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Αγ.
Δημητρίου», προϋπολογισμού 798.064,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
2.Εγκρίνει την υποβολή πρότασης Πράξης με
τίτλο «Συντήρηση σχολικών μονάδων και
αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Αγ.
Δημητρίου» προϋπολογισμού 804.233,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στην

η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων,
προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων
από εθνικούς πόρους, πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε
άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου
απαιτείται,
για
την
αποδοχή
χρηματοδότησης ή επιδότησης ή
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται
στα
πάσης
φύσεως
αναπτυξιακά

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
πρόσκληση ΑΤ10 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για χρηματοδότηση
από
τον
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
«Παιδεία,
Πολιτισμός,
Τουρισμός
και
Αθλητισμός».

προγράμματα
επιχορήγησης

ή

προγράμματα

3.Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης µε
αριθμό πρωτ: 18213/ 29/09/2020, Κωδικό
Πρόσκλησης ΑΤ10 και τίτλο «Συντήρηση
δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων,
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»
του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών
4.Εγκρίνει, στην περίπτωση που ο συνολικός
Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του ποσού
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα,
τη
διαφορά να την καλύψει o Δήμος Αγ.
Δημητρίου.
5.Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για τις περαιτέρω
ενέργειες

(ΑΔΑ : Ω214Ω63- ΔΙΩ)
7ο

179

Λήψη απόφασης για έγκριση
υποβολής
πρότασης
χρηματοδότησης
για
την
πρόσκληση ΑΤ12 «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει τη Μελέτη και τα Τεύχη
Δημοπράτησης του Υποέργου 1 με τίτλο
«Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και των
συνοδών Σταθμών Φόρτισης στο Δήμο Αγίου
Δημητρίου» και προϋπολογισμό 1.013.500,00
€ άνευ Φ.Π.Α. 24%.
2.Εγκρίνει
την
υποβολή
πρότασης
χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Δράσεις
Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου»
προϋπολογισμού
1.262.816,00
€

80

η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση
ή
επιχορήγηση
δράσεων,
προγραμμάτων
και
αντίστοιχων έργων από εθνικούς
πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για
την αποδοχή χρηματοδότησης ή
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων
που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% στην
πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 18215/29-09-2020
, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον».

αναπτυξιακά
προγράμματα
προγράμματα επιχορήγησης

ή

3.Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης με
αριθμό πρωτ: 18215/29-09-2020 , με Κωδικό
Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις
Ηλεκτροκίνησης
στους
Δήμους»
του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
του
Υπουργείου
Εσωτερικών,
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Εγκρίνει τη δέσμευση για την κάλυψη του
υπερβάλλοντος ποσού.
5.Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες
(ΑΔΑ : ΩΙΦΓΩ63- ΥΟ9)

20η Τακτική Συνεδρίαση 31-05-21
1ο

81

180

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση της
Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους
υπ.8/2021 τεχνικής μελέτης της
όρους διακήρυξης
Δ/νσης Περιβάλλοντος και την
(ΑΔΑ : 6103ΚΩ63- ΡΨΥ)
κατάρτιση των όρων διακήρυξης
"Πρόγραμμα
ελέγχου
και
παροχή κτηνιατρικής βοήθειας
στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς".

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
2ο

3ο

4ο

5ο

82

181

182

183

184

Λήψη απόφασης για παράταση της
υπ’ αρ. πρωτ.19237/14-7-2020
σύμβασης για την «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση
παιδικών
χαρών
Δήμου Αγίου Δημητρίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Αρ. πρωτ.
στ) Αποφασίζει για:
Χορηγεί παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.19237/14- 13599/01.06.21
7-2020 σύμβασης
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
(ΑΔΑ : Ω0ΜΩΩ63- ΕΘ0)

Λήψη απόφασης για παράταση της
υπ’ αρ. πρωτ.11784/06-05-2020
σύμβασης για την «Εκποίηση
χρησιμοποιούμενων λιπαντικών –
ελαίων - ορυκτελαίων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Αρ. πρωτ.
στ) Αποφασίζει για:
Χορηγεί παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.11784/06- 13601/01.06.21
05-2020 σύμβασης
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
(ΑΔΑ : 6ΖΒ4Ω63- ΕΨ9)

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από
τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής
για οφειλές από
παραβάσεις ΚΟΚ.

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ιε) Αποφασίζει για:

Οι κ.κ. Πρεκετές και Αχουλιά ψήφισαν λευκό.
Εγκρίνει την απαλλαγή του οφειλέτη από τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για
οφειλές από παραβάσεις ΚΟΚ
(ΑΔΑ : 6320Ω63- ΒΥΩ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφαση για απόδοση του
Εγκρίνει την απόδοση του χεπ
828/2021
χρηματικού
απαλλάσσει τον υπόλογο
εντάλματος προπληρωμής και
(ΑΔΑ : ΨΡΜΥΩ63- 5ΗΙ)
απαλλαγή του Παπαδόπουλου

και

i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Νώε από υπόλογο.
21η Τακτική Συνεδρίαση 08-06-21
-

185

Λήψη απόφασης για
έγκριση
συζήτησης
θεμάτων
ως
κατεπείγοντα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αρ. πρωτ.
Διάφορα θέματα
Εγκρίνει την συζήτηση και τη λήψη απόφασης 14826/15.06.21 άλλες διατάξεις)
στα
παρακάτω θέματα
εκτός ημερήσιας
διάταξης

(προκύπτουν

από

(ΑΔΑ : 6ΑΝΙΩ63- 2ΟΧ)
1ο
εκτος

186

Λήψη απόφασης για συγκρότηση
επιτροπής διενέργειας συνοπτικών
διαγωνισμών για την εκτέλεση
έργων του Δήμου Αγίου Δημητρίου
για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός)
Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό
Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας συνοπτικών
διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δήμου
Αγίου Δημητρίου για το έτος 2021

(ΑΔΑ : ΩΜΓ5Ω63- 2Α8)

2o
εκτος

83

187

Λήψη απόφασης σχετικά με την
μείωση
τελών
κατάληψης
κοινόχρηστου
χώρου
με
τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 65 ν.
4688/20(Α΄101) παρ. 3 το οποίο
τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του
ν.
4795/21 (ΦΕΚ
62/τ.Α’/17.04.2021) για το χρονικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την μείωση των δημοτικών τελών
χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%)

(ΑΔΑ : 6ΟΘΡΩ63- ΘΜΗ)

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
διάστημα από 01/07/2021 έως
31/12/2021.

1ο

84
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Λήψη απόφασης για α)υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης της
πράξης με τίτλο: «Smart cities,
ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και
πλατφόρμες για την ασφάλεια,
υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση,
εκπαίδευση
πολιτισμό
–
τουρισμό
και
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα
πολιτικής προστασίας, προστασίας
της δημόσιας υγείας και του
πληθυσμού από την εξάπλωση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID19» στην πρόσκληση AT08 με
αριθμό πρωτ: 19576/19-10-2020
στον
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή
Σύγκλιση»,
β)έγκριση
των
σχετικών Μελετών και των Τευχών
Δημοπράτησης και γ)δέσμευση για
την κάλυψη του υπερβάλλοντος
ποσού
δ)
εξουσιοδότηση
Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο κ. Γιαννέζος απείχε της ψηφοφορίας
α) Εγκρίνει την
υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Smart
cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις
και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας
της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19»,
συνολικού
προϋπολογισμού
:2.207.234,33€ (συμπ.ΦΠΑ) στην πρόσκληση
ΑΤ08 με αριθμό πρωτ: 19576/19-10-2020, στον
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
«Ψηφιακή
Σύγκλιση».
Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:
Υποέργο 1 «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα
και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία –
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό τουρισμό και περιβάλλον» με προϋπολογισμό:
1.044.455,33 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).
Υποέργο 2 «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου Αγίου
Δημητρίου» με προϋπολογισμό: 751.440,00€
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%).
Υποέργο 3: «Εξειδικευμένες δράσεις –
ενέργειες και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών
για
την
ανάπτυξη
πλατφόρμας
και
συστημάτων για την ενίσχυση της προστασίας

η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση
ή
επιχορήγηση
δράσεων,
προγραμμάτων
και
αντίστοιχων έργων από εθνικούς
πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για
την αποδοχή χρηματοδότησης ή
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων
που εντάσσονται στα πάσης φύσεως
αναπτυξιακά
προγράμματα
ή
προγράμματα επιχορήγησης

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
του Δήμου Αγ. Δημήτριου από φυσικά
φαινόμενα μεγάλης κλίμακας (πυρκαγιές,
πλημμύρες, σεισμούς) και μέτρα έναντι
πανδημίας COVID-19» με προϋπολογισμό:
318.339,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).
Υποέργο
4:
«Παροχή
υπηρεσιών
πληροφόρησης,
δράσεις
ενημέρωσης,
δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο
Αγίου Δημητρίου για την Έξυπνη Πόλη» με
προϋπολογισμό:86.800,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.
24%).
Υποέργο
5:
«Υπηρεσία
συμβούλου
προετοιμασίας φακέλου» με προϋπολογισμό:
6.200,00€ (συμπ Φ.Π.Α. 24%).
β) Αποδέχεται τους όρους της υπ΄ αριθμ. ΑΤ08
πρόσκλησης (Α.Π. 19576/19-10-2020) «Smart
cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία πρόνοια,
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση,
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας
και του πληθυσμού από την εξάπλωση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19») στον
άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση»
του
προγράμματος
Ανάπτυξης
και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
γ) Εγκρίνει, στην περίπτωση που ο συνολικός
προϋπολογισμός της Πράξης είναι μεγαλύτερος
του
ποσού
Χρηματοδότησης
από
το
Πρόγραμμα, τη διαφορά να καλύψει o Δήμος
Αγ. Δημητρίου.
δ )Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της
αίτησης,
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ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
(ΑΔΑ : 9Ν9ΙΩ63- ΧΦΣ)
2ο

189

Λήψη απόφασης για υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης της
πράξης με τίτλο: «Χωριστή
συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές
ανακύκλωσης
και
σταθμοί
μεταφόρτωσης
απορριμμάτων»
στην πρόσκληση AT04 με αριθμό
πρωτ: 18214/29-09-2020 στον
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό.
1) Εγκρίνει την υπ’ αρ. 18 μελέτη της
Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος
με
τίτλο
«Προμήθεια επιφανειακών έξυπνων και
ενεργειακά αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης
τεσσάρων (4) ρευμάτων»).
2) Εγκρίνει την υπ’ αρ. 19 μελέτη της
Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος
με
τίτλο
«Προμήθεια ενός (1) τετραξονικού οχήματος
τύπου γάντζου (HOOK LIFT) και δύο (2)
απορριμματοκιβωτίων
μεταφοράς
απορριμμάτων χωρητικότητας 30 κυβ.»
3) Εγκρίνει την υπ’ αρ. 20 μελέτη της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τίτλο «Δράσεις
ενημέρωσης
–πληροφόρησηςευαισθητοποίησης»
4) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης πράξης με
τίτλο «Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο
Αγ.Δημητρίου» προϋπολογισμού 885.640,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στην
Πρόσκληση ΑΤ04 τίτλο «Χωριστή Συλλογή
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με τα
ΥΠΟΕΡΓΑ:
Υποέργο 1: «Προμήθεια επιφανειακών έξυπνων
και ενεργειακά αυτόνομων
Γωνιών
Ανακύκλωσης τεσσάρων (4) ρευμάτων»
προϋπολογισμού
551.800,00
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
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η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση
ή
επιχορήγηση
δράσεων,
προγραμμάτων
και
αντίστοιχων έργων από εθνικούς
πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για
την αποδοχή χρηματοδότησης ή
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων
που εντάσσονται στα πάσης φύσεως
αναπτυξιακά
προγράμματα
ή
προγράμματα επιχορήγησης

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

Υποέργο 2: «Προμήθεια ενός (1) τετραξονικού
οχήματος τύπου γάντζου (HOOK LIFT) και δύο
(2)
απορριμματοκιβωτίων
μεταφοράς
απορριμμάτων χωρητικότητας 30 κυβ.»
προϋπολογισμού
302,840,00
ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Υποέργο
3:
«Δράσεις
ενημέρωσης
πληροφόρησης
-ευαισθητοποίησης»
προϋπολογισμού
24.800,00(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Υποέργο 4: «Υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής
φακέλου πρότασης» προϋπολογισμού 6.200,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
5) Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ.
18214/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο
«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων»
6) Εγκρίνει, στην περίπτωση που ο συνολικός
Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα,
τη
διαφορά να την καλύψει ο Δήμος.
7) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για τις περαιτέρω
ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση
χρηματοδότησης

(ΑΔΑ : ΨΖ7ΑΩ63- 4Α1)
3ο
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190

Λήψη απόφασης για :α) την
έγκριση
υποβολής
πρότασης
χρηματοδότησης
με
τίτλο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αρ. πρωτ.
η) Αποφασίζει για την υποβολή
Ο κ. Γιαννέζος απείχε της ψηφοφορίας
14827/15.06.21 προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
α) Εγκρίνει την σκοπιμότητα της ωρίμανσης
χρηματοδότηση
ή
επιχορήγηση

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
«Ωρίμανση
μελετών για τις
ανάγκες αναπτυξιακών έργων
Δήμου Aγ. Δημητρίου», β)
αποδοχή των όρων
της
Πρόσκλησης
ΑΤ09
του
προγράμματος
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ωρίμανση
έργων και δράσεων για την
υλοποίηση του Προγράμματος» γ)
έγκριση
σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης με
ΕΥΔΗΜΟ για την εκπόνηση των
μελετών και δ) έγκριση σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης.

των παρακάτω Μελετών:
1.«Mελέτη παρέμβασης ανάπλασης και
αναβάθμισης
Δημοτικών
οδών
και
μετατροπής τους σε δρόμους ήπιας
κυκλοφορίας στο Δήμο Αγ. Δημητρίου»
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προεκτίμησης
αμοιβής για την εκπόνηση των μελετών που
αφορούν την ωρίμανση του υποέργου ανέρχεται
σε
ποσό
217.342,59
ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
2.«Μελέτες για την προσθήκη νέων
κατασκευών και την χωροθέτηση των
υφιστάμενων λειτουργιών στο Αθλητικό
Συγκρότημα του Δήμου Αγ.Δημητρίου
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προεκτίμησης
αμοιβής για την εκπόνηση των μελετών που
αφορούν την ωρίμανση του υποέργουανέρχεται
σε
ποσό
339.342,98
ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
3. «Εκτεταμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη του
Δήμου Αγ.Δημητρίου»
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προεκτίμησης
αμοιβής ανέρχεται στο ποσό 458.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
β) Αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης
ΑΤ09 με Αρ. Πρ.: 14577/24.07.2020 του
Υπουργείου Εσωτερικών και τίτλο: «Ωρίμανση
έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος», του Προγράμματος Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»,
στον
Άξονα
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δράσεων,
προγραμμάτων
και
αντίστοιχων έργων από εθνικούς
πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για
την αποδοχή χρηματοδότησης ή
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων
που εντάσσονται στα πάσης φύσεως
αναπτυξιακά
προγράμματα
ή
προγράμματα επιχορήγησης

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Προτεραιότητας
«Πολιτική
ΠροστασίαΠροστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική
Βοήθεια», της με Αρ. Πρ.: 22719/11.12.2020 1ης
Τροποποίησης, της με Αρ. Πρ.: 5449/29.03.2021
2ης Τροποποίησης, της με Αρ. Πρ.:
6567/13.04.2021 3ης Τροποποίησης και της με
Αρ. Πρ.: 7612/29.04.2021 4ης Τροποποίησης
αυτής καθότι ο Δήμος Αγ. Δημητρίου
προγραμματίζει να υποβάλλει πρόταση για τη
χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο:
«Ωρίμανση μελετών για τις ανάγκες
αναπτυξιακών έργων Δήμου Αγ.Δημητρίου».
γ)
Εγκρίνει
την
υποβολή
πρότασης
χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ09 του
Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ωρίμανση
έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος», του Προγράμματος Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»,
στον
Άξονα
Προτεραιότητας
«Πολιτική
ΠροστασίαΠροστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική
Βοήθεια», της πράξης με τίτλο », συνολικού
προϋπολογισμού
618.760,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
δ) Δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που το ποσό
χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί
για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης εξ
ολοκλήρου, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου θα καλύψει
με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που
προκύπτει.
ε) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης του Δήμου Αγ. Δημητρίου με την
«ΕΥΔΗΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
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ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Αναπτυξιακός
Οργανισμός
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ
Α.Ε.» για την υλοποίηση της Πράξης
«Ωρίμανση μελετών για τις ανάγκες
αναπτυξιακών έργων Δήμου Αγ.Δημητρίου».
στ) Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής
Σύμβασης

(ΑΔΑ : 647ΒΩ63- ΤΤΞ)
4ο
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Λήψη απόφασης για συμπλήρωση
της 177/2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Λήψη απόφασης για έγκριση
υποβολής
πρότασης
χρηματοδότησης
για
την
πρόσκληση
ΑΤ06
«ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμπληρώνει την 177/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη
απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης
χρηματοδότησης για την πρόσκληση ΑΤ06
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», ως κάτωθι:
<<6. Εγκρίνει την κατανομή της συνολικής
δαπάνης
του
προγράμματος
των
14.249.123,80 €, ως κατωτέρω:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
12.400.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ: 1.849.123,80 €>>
Κατά τα λοιπά ισχύει η 177/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ως έχει.

η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση
ή
επιχορήγηση
δράσεων,
προγραμμάτων
και
αντίστοιχων έργων από εθνικούς
πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για
την αποδοχή χρηματοδότησης ή
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων
που εντάσσονται στα πάσης φύσεως
αναπτυξιακά
προγράμματα
ή
προγράμματα επιχορήγησης

(ΑΔΑ : ΡΟΦΠΩ63- ΜΤΤ)
5ο

192

Λήψη
απόφασης
για
τη
συγκρότηση Επιτροπής για την
"Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για
την
εκπόνηση
Σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ΣΦΗΟ)".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί επιτροπή Διενέργειας
Ανοικτού
Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» και
ορίζει τα μέλη της

(ΑΔΑ : 69ΔΥΩ63- 4Ψ1)
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στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
6ο

193

Λήψη απόφασης για έγκριση του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
μετά
την
1η
υποχρεωτική
Αναμόρφωση για το οικονομικό
έτος 2021 για το Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός
Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού
Αττικής.

Αρ. πρωτ.
γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
14829/15.06.21 καθώς και τους προϋπολογισμούς,
Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
(κ.κ.Πρεκετές, Βρεττός, Γιαννέζος)
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
Εγκρίνει
το
Αναμορφωμένο
σχέδιο
πεπραγμένων των νομικών προσώπων
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.)
και επιχειρήσεων του Δήμου.
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία. “Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής ”
μετά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση
για το έτος 2021, και κατά συνέπεια
εγκρίνει την 31/2021 απόφασή του.
(ΑΔΑ : 6ΓΕΩΩ63- 2ΔΝ)

7ο

194

Λήψη απόφασης για άσκηση ή
μη άσκηση αναίρεσης στο ΣτΕ
και συμμόρφωση με την
189/2021
απόφαση
του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
(αρ.
πρωτ.
12712/24.5.2021)σχετικά με την
εξόφληση του 16ου λογαριασμού
του έργου <<ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Μ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ>>.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ.
Πρεκετές, Βρεττός)
α)Εγκρίνει ΤΗΝ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
στο
Συμβούλιο
της
Επικρατείας κατά της αριθμ. 189/2021
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές) και κατά της
Κοινοπραξίας Βλασσοπούλου Μαρία –
Αντωνίου – ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. και των
κοινοπρακτούντων μελών Μαρίας Αντωνίου
Βλασσοπούλου
και
Ανων.
Εταιρ.
«ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.»
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το
δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Β)Εγκρίνει την συμμόρφωση με την ως άνω
απόφαση και την καταβολή στην ενάγουσα
κοινοπραξία Βλασσοπούλου Μαρία –
Αντωνίου – ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. του
επιδικασθέντος ποσού των 48.586,37 € και
των τόκων ανερχομένων από την 29/4/2019
και μέχρι σήμερα σε 7.382,80 € καθώς και
των τόκων που θα προκύψουν μέχρι την
εξόφληση (ενδεικτικά μέχρι την 30/6/2021
οι τόκοι ανέρχονται σε 7.643,37 €)

απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων,
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης,
εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε
μορφής,
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το
νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης
που αφορά στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση
ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται
από το δημοτικό συμβούλιο.

(ΑΔΑ : 62ΕΛΩ63- ΟΥΕ)

22η Τακτική Συνεδρίαση 15-06-21
1ο

92

195

Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης
Αναμόρφωσης
του
Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους
2021
του
ΝΠΔΔ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΠΑΠ)» .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά (κ.κ.
Πρεκετές, Αχουλιά , Γιαννέζος).
Εγκρίνει την 35/2021 απόφαση του ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου
Νομού Αττικής» και κατά συνέπεια εγκρίνει

Αρ. πρωτ.
15064/16.06.21
/
Αρ. πρωτ.
89666/23.07.21
(δικό μας πρωτ.
19686/27.07.21
)

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
καθώς και τους προϋπολογισμούς,
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγμένων των νομικών προσώπων
και επιχειρήσεων του Δήμου.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021
(ΑΔΑ : Ψ29ΡΩ63- ΒΓΠ)
2ο

3ο

93

196

197

Λήψη απόφασης για έγκριση της
τεχνικής έκθεσης
για τις
«Αποψιλώσεις αύλειων χώρων,
κοινόχρηστων και οικοπέδων κλπ»
και ανάθεση σε ανάδοχο με τη
διαδικασία του
κατεπείγοντος
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ
του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά (κ.κ. Πρεκετές,
κ. Γιαννέζος, κα. Αχουλιά)

Λήψη απόφασης για έγκριση του
10/2021
πρακτικού
της
επιτροπής διαγωνισμού για την
«ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά (κ.
Γιαννέζος)
Εγκρίνει το 10/2021 πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού
για
την
«ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ»
(ΑΔΑ : 9Ο5ΧΩ63- ΕΣ2)

Εγκρίνει την τεχνική έκθεση και αναθέτει
την προμήθεια
(ΑΔΑ : Ω2Σ4Ω63- ΕΕΣ)

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
4ο

-

Λήψη απόφασης για χορήγηση
παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ.
3871/11-02-2021 σύμβασης για την
"Προμήθεια
εξοπλισμού,
κατασκευή,
μεταφορά
και
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη
δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού των Δήμων".

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

5ο

198

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση
παράτασης προθεσμίας για την
περαίωση εργασιών του έργου
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση –
ανάπλαση
της
περιοχής
Μεσονήσι».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οι κ. κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό
Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας για την
περαίωση
εργασιών
του
έργου
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
–
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ»,
της αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ
Α.Τ.Ε., κατά 4 μήνες
(ΑΔΑ : ΨΜΣΣΩ63- ΖΣ4)

6ο

199

Λήψη απόφασης για έγκριση
οικονομικής ενίσχυσης απόρων
δημοτών – κατοίκων του Δήμου
και εξειδίκευση πίστωσης ποσού
800,00€, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006.

7ο

200

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για εξειδίκευση
Εγκρίνει τη διενέργεια της δαπάνης και την
πίστωσης ποσού 120,00 σε
εξειδίκευση της πίστωσης
βάρος του ΚΑ 00.6222.01για
(ΑΔΑ : 63Ν4Ω63- Ξ4Χ)
την χορήγηση νέας σύνδεσης
data στην πλατεία Παναγούλη.

94

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση δύο
δημοτών-κατοίκων και την εξειδίκευση της
πίστωσης
(ΑΔΑ : 6ΥΤΗΩ63- Α8Ψ)

στ) Αποφασίζει για:
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.
β Διάφορα θέματα (προκύπτουν από
άλλες διατάξεις)

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου
8ο

201

Λήψη απόφασης για έκδοση
χρηματικού
εντάλματος
προπληρωμής ποσού 2.222,50€ σε
βάρος του ΚΑ 20.6323.02 για την
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
των μηχανημάτων έργου και
ορισμό υπολόγου.

9ο

202

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφαση για απόδοση του
Εγκρίνει απόδοση χεπ και απαλλαγή υπόλογου
1062/2021
χρηματικού
(ΑΔΑ : 6ΩΨΕΩ63- ΨΘΒ)
εντάλματος προπληρωμής και
απαλλαγή της Ξανθής Μπίχα
από υπόλογο.

10ο

203

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για άσκηση
Έφεσης
ενώπιον
του Εγκρίνει την άσκηση έφεσης
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΑΔΑ : Ω3Α5Ω63- 82Υ)
κατά Βασιλικής Τσαλαματά και
της με αριθμό Α1045/2021
απόφασης του 1ου Μονομελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Πειραιά (Αφορά πράξη επιβολής
εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

95

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση χεπ
υπόλογο.
(ΑΔΑ : ΩΞΟΗΩ63- 66Ρ)

και

ορίζει

Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
διατάξεις)

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο
της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το
δημοτικό
συμβούλιο.
Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση
δίκης
για
απαιτήσεις
μισθών,

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση
ενδίκων
μέσων
κατά
απόφασης,
δεν
εφαρμόζεται
σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής
σχέσης
μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
23η Έκτακτη Συνεδρίαση 17-06-21
-

204

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αρ. πρωτ.
Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες
Λήψη
απόφασης
για
τον
Χαρακτηρίζει
κατεπείγουσα
τη
Συνεδρίαση
15495/22.06.21 διατάξεις)
κατεπείγοντα
χαρακτήρα
της
παρούσης συνεδρίασης σύμφωνα της 17ης Ιουνίου 2021
με τις διατάξεις του άρθρου 75 (ΑΔΑ : 6ΔΧ7Ω63- 3ΔΥ)
παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

1ο

205

Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης

96

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
αναμόρφωσης προϋπολογισμού
έτους 2021.

Α)
Εγκρίνει
την
2η
Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 στο
σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των
εξόδων ψηφίζοντας τις σχετικές ισόποσες
πιστώσεις
Β) Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο για έγκριση.

(ΑΔΑ : Ω25ΕΩ63- ΖΛΦ)

του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν
παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου

24η Τακτική Συνεδρίαση 22-06-21
1ο

206

Λήψη απόφασης για έγκριση της
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου για την αποπεράτωση
της Κατασκευής του συνθετικού
χλοοτάπητα
στο
Δημοτικό
Γυμναστήριο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά (κ.κ. Πρεκετές,
Αχουλιά, Γιαννέζος )
Εγκρίνει την 81/2021 μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου για την αποπεράτωση της
Κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα στο
Δημοτικό Γυμναστήριο, με τίτλο «Προμήθεια
και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο
Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Αγίου
Δημητρίου».

(ΑΔΑ : ΩΓΣΚΩ63- Κ4Α)

2ο

97

207

Λήψη
απόφασης
για
επικαιροποίηση της υδραυλικής
μελέτης από την τεχνική υπηρεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά (κ.κ. Πρεκετές,
Αχουλιά, Γιαννέζος

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ

3ο

208

του
Δήμου
για
το
έργο
«Διαπλάτυνση της Λ. Αγίου
Δημητρίου από Θεομήτορος έως
Γράμμου»
κατόπιν
σχετικής
έγκρισης
της
Κεντρικής
Συντονιστικής Επιτροπής του άρθ.
140 του Ν. 4072/2012, σύμφωνα
με
την
υπ’
αρ.
πρωτ.
Δ19/2629/Φ(Κ.Σ.Ε)./17.10.2019
Απόφαση Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών.

Επικαιροποιεί την υδραυλική μελέτη του έργου
«Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου
από Θεομήτορος έως Γράμμου, σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσία

Λήψη απόφασης για έγκριση του
1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του
έργου «Διαπλάτυνση της Λ. Αγίου
Δημητρίου από Θεομήτορος έως
Γράμμου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά (κ.κ. Πρεκετές
Αχουλιά , Γιαννέζος)
Εγκρίνει τον 1ου ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του
έργου «Διαπλάτυνση της Λ. Αγίου Δημητρίου
από Θεομήτορος έως Γράμμου», σύμφωνα με
την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

(ΑΔΑ : 9ΝΥ8Ω63- Ζ2Β)

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των
περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και
αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

(ΑΔΑ : ΩΜΩ2Ω63- 54Υ)

4ο

98

209

Λήψη απόφασης για έγκριση της
2ης
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους
2021
του
ΝΠΔΔ
Οργανισμός
Παιδείας,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Προστασίας
Δήμου
Αγίου
Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά (κ.
Γιαννέζος)
Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό.
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 28/2021 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
του Δήμου μας με την επωνυμία
«Οργανισμός , Παιδείας , Κοινωνικής

Αρ. πρωτ.
16109/29.06.21
/
Αρ. πρωτ.
89637/23.07.21
(δικό μας πρωτ.
19697/27.07.21
)

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,
καθώς και τους προϋπολογισμούς,
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια
προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγμένων των νομικών προσώπων
και επιχειρήσεων του Δήμου.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου
Δημητρίου Αττικής (ΟΠΚΑΠ)» και κατά
συνέπεια
την
2η
Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού έτους 2021
(ΑΔΑ : 6ΨΧΡΩ63- ΠΤΟ)

5ο
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Λήψη απόφασης για έγκριση
των
9/2021
&
11/2021
πρακτικών
της
επιτροπής
διαγωνισμού
για
την
«Προμήθεια Α. Σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων, Β. Κηπευτικού
χώματος , Γ. Λιπασμάτων,
πασσάλων και ζαρντινιερών, Δ.
Υλικών συντήρησης υποδομών
δημοτικών λαχανόκηπων & Ε.
Εργαλείων (μικροεργαλεία)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό.

Α) Εγκρίνει το 9/2021
πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά στο
πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των
συμμετεχόντων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.
ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ Β.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ
ΧΩΜΑΤΟΣ
Γ.
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ
ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ
Δ.
ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ Ε.
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ)» και
κρίνει ότι οι κάτωθι συμμετέχοντες:
1) Η Χ. ΚΑΙ Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε. , η οποία συμμετείχε μόνο για την
Ομάδα Γ (προμήθεια
λιπασμάτων,
πασσάλων και ζαρντινιερών ) αποκλείεται
από το επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού
που αφορά στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών, διότι σύμφωνα
με το άρθρο 6, παρ. 4β της μελέτης
καθώς και το άρθρο 2.4.7. παρ. θ. της
Διακήρυξης, δεν προσκόμισε τα σχετικά
ISO 9001/2015 και 14001/2015 που να
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στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη
σύνταξη
των
διακηρύξεων,
τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
αναφέρονται στα προσφερόμενα είδη
(λιπάσματα και αγροχημικά προιόντα)
σύμφωνα με τη δραστηριότητα της
επιχείρησης (κωδ. 46751100). Τα ISO
που προσκομίστηκαν αφορούν
άλλα
πεδία εφαρμογής.
2) Η εταιρεία ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ
συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού
που
αφορά
στην
αποσφράγιση
των
οικονομικών
προσφορών διότι πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 , καθώς
και οι απαιτήσεις της Διακήρυξης , με
αρ. Πρωτ. : 12252/18-05-2021 και της
Μελέτης 12/2021 Δ/νσης Περιβάλλοντος,

Β) Εγκρίνει το 11/2021 πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α. ΣΠΟΡΩΝ
ΦΥΤΩΝ
ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ
Β.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ
ΧΩΜΑΤΟΣ
Γ.
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ
ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ
Δ.
ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ Ε.
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ)» και
αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες του
συνοπτικού διαγωνισμού
(ΑΔΑ : ΩΔΤΩΩ63- ΤΜΜ)
6ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση
Α) Εγκρίνει το 8/2021 πρακτικό της
των
8/2021
&
14/2021
επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά στο
πρακτικών
της
επιτροπής
πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι
διαγωνισμού
για
την
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ»
ΟΜΑΔΑ
3
«ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των
συμμετεχόντων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΟΜΑΔΑ
3 «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» και κρίνει ότι οι κάτωθι
συμμετέχοντες:
1) Ο
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
αποκλείεται από το επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού,
που
αφορά
στην
αποσφράγιση
των
οικονομικών
προσφορών, για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό της
επιτροπής στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας απόφασης και συγκεκριμένα
διότι η Τεχνική Προσφορά που
προσκόμισε δεν πληροί τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών,
όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθμ.
44/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
2) Η εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ συνεχίζει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση
των
οικονομικών
προσφορών διότι πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016, οι
απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 12329/19-052021 Διακήρυξης, καθώς και της 44/2020
Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Β) Εγκρίνει το 14/2021 πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
για
την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΟΜΑΔΑ
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δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
3 «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»
και
αναδεικνύει
προσωρινό ανάδοχου
του συνοπτικού
διαγωνισμού
, για την ΟΜΑΔΑ 3
«ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» την εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ
Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ αντί του ποσού
των #45.677,12#€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%, λόγω χαμηλότερης τιμής
προσφοράς και η οποία καλύπτει τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
(ΑΔΑ : 6ΡΡΝΩ63- ΑΞΚ)
7ο

212

Λήψη απόφασης για έγκριση του
1/2021 πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού για το έργο
«Κατασκευή ηχοπετασμάτων για
μείωση θορύβου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό

στ) Αποφασίζει για:

Εγκρίνει το 1/2021 του παρόντος
διαγωνισμού
πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ», που αφορά στην αποσφράγιση
των προσφορών, την σειρά μειοδοσίας όπως
αποτυπώνεται στο ανωτέρω πρακτικό και
αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο, την εταιρία
ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ με
έκπτωση 30%, διότι η προσφορά που
υπέβαλε κρίθηκε πλήρης σύμφωνα με την
διακήρυξη.

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

(ΑΔΑ : 62ΜΞΩ63- 7ΧΓ)
8ο

102

213

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής
του
έργου
παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και
«Συντήρηση
και
επισκευή

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
σχολείων 2018».

επισκευή σχολείων 2018»
(ΑΔΑ : 6Ξ3ΥΩ63- 401)

των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

9ο

214

Λήψη απόφασης για την
επιστροφή εγγυητικής καλής
εκτέλεσης
στην
εταιρεία
ΕΛΕΓΚΤ
ΑΕ
για
τις
"Απολυμάνσεις χώρων"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή των εγγυητικής
καλής εκτέλεσης.
(ΑΔΑ : 6ΒΖΘΩ63- ΩΥΣ)

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

10ο

215

Λήψη απόφασης για την
επιστροφή εγγυητικής καλής
εκτέλεσης
στην
εταιρεία
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ»
για την «Προμήθεια καυσίμων
για κίνηση μεταφορικών μέσων,
καυσίμων για θέρμανση του
Δήμου και τα ΝΠΔΔ, φυσικού
αερίου και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή των εγγυητικής
καλής εκτέλεσης.
(ΑΔΑ : ΩΥ1ΝΩ63- Φ15)

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
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ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
του ν. 4412/2016.
11ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφασης για την
επιστροφή εγγυητικής καλής Εγκρίνει την επιστροφή των εγγυητικής
εκτέλεσης
στην
εταιρεία καλής εκτέλεσης.
(ΑΔΑ : ΩΦΤ7Ω63- Β55)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ
για τις "Προμήθεια οχημάτων
για τις ανάγκες του Δήμου".

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.

12ο
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφαση για απόδοση του
Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και
1084/2021
χρηματικού
απαλλάσσει τον υπόλογο
εντάλματος προπληρωμής και
(ΑΔΑ : 6ΓΝ5Ω63- Ρ9Ν)
απαλλαγή της Μουρτζούκου
Ζωής από υπόλογο.

Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

25η Τακτική Συνεδρίαση 29-06-21
1ο
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Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού
και τεχνικού προγράμματος
έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 6 υπέρ & 3 κατά (κ.κ. Πρεκετές &
Bρεττός)
Α) Εγκρίνει την
3η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
οικονομικού έτους 2021 στο σκέλος των εσόδων
και στο σκέλος των εξόδων ψηφίζοντας τις
σχετικές ισόποσες πιστώσεις
Β) Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για
έγκριση

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού και ελέγχει την
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά
τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται
και
τυχόν

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
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Λήψη απόφασης για υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης πράξης
με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Υποδομές
Μεταφορών,
Περιβάλλον
και
Αειφόρος
Ανάπτυξη»,
Άξονα
Προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση
και προστασία του περιβάλλοντος προαγωγή της αποδοτικής χρήσης
των πόρων (ΤΣ)» σύμφωνα με την
Πρόσκληση
της
ΕΥΔΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
με
κωδικό
14.6i.26.2-4.1και τίτλο «Δράσεις
διαχείρισης βιοαποβλήτων»

(ΑΔΑ : 62Β9Ω63- ΒΗΜ)

παρατηρήσεις
της
μειοψηφίας,
δημοσιεύεται
υποχρεωτικά
στην
ιστοσελίδα του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος )
Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό

η) Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη
χρηματοδότηση
ή
επιχορήγηση
δράσεων,
προγραμμάτων
και
αντίστοιχων έργων από εθνικούς
πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για
την αποδοχή χρηματοδότησης ή
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων
που εντάσσονται στα πάσης φύσεως
αναπτυξιακά
προγράμματα
ή
προγράμματα επιχορήγησης

1.Εγκρίνει τη Μελέτη και τα Τεύχη
Δημοπράτησης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
και
προϋπολογισμού 553.025,00 € , άνευ ΦΠΑ
2.Εγκρίνει τη Μελέτη και τα Τεύχη
Δημοπράτησης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
και
προϋπολογισμού 672.451,62 €, άνευ ΦΠΑ.
3.Εγκρίνει τη Μελέτη και τα Τεύχη
Δημοπράτησης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ
ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και προϋπολογισμού
264.000,00 €, άνευ ΦΠΑ.
4.Εγκρίνει
την
υποβολή
πρότασης
χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
προϋπολογισμού 1.871.751,01€ συμπ. ΦΠΑ
24%
στον άξονα προτεραιότητας 14
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και
Αειφόρος
Ανάπτυξη»
ο
οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
5.Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης της
ΕΥΔΕΠ
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
με κωδικό 14.6i.26.2-4.1 και τίτλο «Δράσεις
διαχείρισης βιοαποβλήτων».

6.Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υποβολή της αίτησης
(ΑΔΑ : 93ΦΔΩ63- ΔΥΦ)
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Λήψη απόφασης για έγκριση
των 12/2021
&
13/2021
πρακτικών
της
επιτροπής
διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Πρόγραμμα
ελέγχου
και
παροχή κτηνιατρικής βοήθειας
στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο κ. Πρεκετές, ψήφισε λευκό

στ) Αποφασίζει για:

Α) Εγκρίνει το 12/2021 πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά στο
πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των
συμμετεχόντων
για την υπηρεσία
«Πρόγραμμα
ελέγχου
και
παροχή
κτηνιατρικής βοήθειας στα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς» και κρίνει ότι η μοναδική
συμμετέχουσα
εταιρεία
Α.
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ συνεχίζει
στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που
αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών διότι πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 , καθώς
και οι απαιτήσεις της Διακήρυξης , με αρ.
Πρωτ. : 13346/31-05-2021 και
της
Μελέτης 8/2021 Δ/νσης Περιβάλλοντος,
Β) Εγκρίνει το 13/2021 πρακτικό
της επιτροπής διαγωνισμού, που

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση
κάθε
μορφής
δημοπρασιών
και
διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της
ή
ειδικούς
επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
αφορά
στην
αποσφράγιση
των
οικονομικών
προσφορών
και
αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την
εταιρεία Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ &
ΣΙΑ ΙΚΕ και ποσό προσφοράς
74.000€ με ΦΠΑ 24% και έκπτωση
1%
(ΑΔΑ : ΩΣ91Ω63 - ΖΜΚ)
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Λήψη απόφασης για υποβολή
μηνυτήριας αναφοράς στον
κ.Εισαγγελέα
Πρωτοδικών
Αθηνών σχετικά με τον
τραυματισμό και εγκατάλειψη
από άγνωστο οδηγό της
εργάτριας καθαριότητας του
Δήμου Ελένης Σαραντάκου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την υποβολή μηνυτήριας
αναφορά ενώπιον του κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών κατά του υπαίτιου
δράστη
(έστω
και
αγνώστου)
με
εξουσιοδότησή
του
Αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
για την υπογραφή και υποβολή της και
2) Εγκρίνει να παρασχεθεί συνδρομή
(ανάθεση σε δικηγόρο)στην παραπάνω
εργάτριά μας για παράστασή της ως
πολιτική αγωγή προς υποστήριξη της
κατηγορίας κατά του δράστη ενώπιον των
ποινικών Δικαστηρίων
(ΑΔΑ : 6Α7ΘΩ63 - ΞΥ1)

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο
της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το
δημοτικό
συμβούλιο.
Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση
δίκης
για
απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα
έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση
ενδίκων
μέσων
κατά
απόφασης,
δεν
εφαρμόζεται
σε

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής
σχέσης
μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
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Λήψη απόφασης για άσκηση ή
μη
άσκηση
έφεσης
και
συμμόρφωση ή μη με την
336/2021
απόφαση του
Μον.Πρωτ. Αθ. (αρ. πρωτ.
13691/2.6.2021) επί αγωγής της
Ιωάννας Μαργαριτοπούλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει Την μη άσκηση έφεσης κατά
της 336/3021 απόφασης του Μον.Πρωτ. Αθ.
(διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά το
κεφάλαιο που υποχρεώνει τον Δήμο στην
καταβολή ποσού 15.000 € για αποζημίωση
απόλυσης της υπαλλήλου εντόκως από την
επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση
.
Β)Εγκρίνει Την καταβολή στην ενάγουσα
της αποζημίωσης απόλυσης
Γ) Εγκρίνει Την μη άσκηση έφεσης κατά τα
ανωτέρω ενώπιον του Εφετείου Αθηνών
κατά της 336/2021 απόφασης
του
Μον.Πρωτ. Αθ. κατά το κεφάλαιο της που
επιδικάζει το κονδύλι της αποζημίωσης μη
ληφθείσας άδειας 2020 ποσού 1.688 €, με
την επιφύλαξη αναζήτησης διαφοράς
εφόσον προκύψει μετά από απάντηση του
Υπουργείου
Εσωτερικών
μέσω
της

ι) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση
από
αυτά.
Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο
της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το
δημοτικό
συμβούλιο.
Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση
δίκης
για
απαιτήσεις
μισθών,
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά
μισθολογικών
παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
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Λήψη
απόφασης
για
επικαιροποίηση της 392/2015
απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «Λήψη
απόφασης για αποδοχή της εκ
διαθήκης κληρονομιάς της
αποβιώσασας
Αικατερίνης
χήρας Θεοδώρου Μπαλωμένου
το
γένος
Κων/νου
και
Αικατερίνης Βενέτη.»

Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο παραπάνω
ερώτημα της Υπηρεσίας.
Δ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την μη
άσκηση έφεσης είναι να προηγηθεί δήλωση
παραίτησης της ενάγουσας από την αξίωσή
της για ηθική βλάβη
(ΑΔΑ : 6ΖΥΔΩ63 - ΜΥΨ)

έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η
διάταξη
του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση
ενδίκων
μέσων
κατά
απόφασης,
δεν
εφαρμόζεται
σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής
σχέσης
μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Α. Την επικαιροποίηση της θ. 392/6-11-2015
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής :
1) Ως προς το τμήμα της µε το οποίο εγκρίνεται
η
υπογραφή
από
την
∆ήµαρχο
συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής της εκ
διαθήκης κληρονομίας της αποβιώσασας την 97-2002
Αικατερίνης
χήρας
Θεοδώρου
Μπαλωµένου το γένος Κων/νου και Αικατερίνης
Βενέτη, την οποία κληρονοµία κατέλειπε στον
∆ήµο µας µε την υπ' αριθ. 7401/21-1-2000
δημόσια διαθήκη της στην συμβολαιογράφο
Αθηνών Ευαγγελία Αγγάνη - Στυλιανέση που
δημοσιεύθηκε από το Μονοµελές Πρωτοδικείο
Αθηνών κατά την συνεδρίασή του της 8-112002 µε το υπ' αριθ. 4433/2002 πρακτικό του,
και µε την οποία διαθήκη καταλείπει στον ∆ήµο

ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
προς τον Δήμο.

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
µας την ψιλή κυριότητα ενός οικοπέδου µετά
των εντός αυτού κτισμάτων που βρίσκεται στο
Ο.Τ. 930 του ∆ήµου µας στην οδό Ηπείρου
αριθ. 29, εμβαδού κατά τους τίτλους 223,00 τ.µ.
µε ΚΑΕΚ 050034104004/0/0 και
2. Την υποβολή από τον Δήμο μας δήλωσης
φόρου κληρονομίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και
την υπογραφή από την κα. Δήμαρχο
συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής της
παραπάνω κληρονομίας και διεκπεραίωση όλων
των απαιτούμενων διαδικασιών και υποβολή
όλων
των
αναγκαίων
εγγράφων,
για
καταχώρηση του ακινήτου στο κτηματολογικό
φύλλο του Κτηματολογικού 2 Γραφείου
Ηλιούπολης
μετά
την
υπογραφή
της
συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής της
κληρονομιάς και
3. Την καταβολή από τον Δήμο μας όλων των
απαιτούμενων
δαπανών
για
λήψη
επικαιροποιημένων πιστοποιητικών από το
Πρωτοδικείο Αθηνών και από το Ειρηνοδικείο
Αθηνών και εγγράφων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
και το Κτηματολογικό Γραφείο Ηλιούπολης, για
την καταβολή από τον Δήμο μας του τυχόντος
φόρου κληρονομιάς καθώς επίσης για την
καταβολή από τον Δήμο μας όλων των
απαιτούμενων δαπανών για την σύνταξη και
υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης
αποδοχής της κληρονομιάς και για την
καταχώρησή
της
στα
βιβλία
του
Κτηματολογικού Γραφείου Ηλιούπολης και
γενικά όλων ανεξαιρέτως των απαιτηθησομένων
δαπανών, έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά
στο παρόν, για την περιέλευση της ψιλής
κυριότητας του άνω ακινήτου στον Δήμο μας.
Β. Την τροποποίηση της υπ.αρ.17/2019
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς το

110

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
σκέλος β που αφορά τη δαπάνη ποσού 644,86€
για την αμοιβή του συμβολαιογράφου όσον
αφορά την σύνταξη συμβολαίου για το λόγο ότι
για την εν λόγω υπηρεσία ακολουθείται
διαφορετική διαδικασία ανάθεσης

(ΑΔΑ : ΕΕ17Ω63 - 019)
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Λήψη απόφασης για χορήγηση
παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εργασιών
για
το
έργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΧΩΡΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί παράταση

(ΑΔΑ : ΩΞ53Ω63 - ΣΓ7)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λήψη απόφαση για απόδοση του
Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και
766/2021
χρηματικού
απαλλάσσει τον υπόλογο
εντάλματος προπληρωμής και
(ΑΔΑ : 9ΧΦΠΩ63 - ΨΗ5)
απαλλαγή
του
Ξανθάκου
Μιχαήλ από υπόλογο.

Αρ. πρωτ.
στ) Αποφασίζει για:
16590/01.07.21
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το
πρωτόκολλο
παραλαβής
με
αιτιολογημένη απόφασή της.
Διάφορα θέματα
άλλες διατάξεις)

(προκύπτουν

από

ΑΔΑ: 90ΗΜΩ63-9ΘΔ
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από
συζήτηση :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Α) Συντάσσει την Έκθεση πεπραγμένων για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021 όπως
αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης
Β) Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων υποβάλλεται ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο, η
οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.
Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 300/31-082021 και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος
Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη
Α. Γαβαλάς
Β. Κουτσοβασίλης
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Μ. Αχουλιά
Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Δήμαρχο η οποία ενημέρωσε για τα
πεπραγμένα της Οικονομικής Επιτροπής για το α’ εξάμηνο του 2021.
Αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση και η συζήτηση επί των πεπραγμένων του α’
εξαμήνου του 2021 της Οικονομικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 106/04-10-2021.
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ
Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
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