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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
25 Ιανουαρίου 2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου75  του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 405/07-01-22 αιτήματος πέντε εργαζομένων στο 
Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 
αγωγής τους.

2. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 434/10-01-22 αιτήματος εφτά εργαζομένων στο 
Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 
αγωγής τους.

3. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 906/13-01-22 αιτήματος δεκατεσσάρων 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί 
αποδοχής της αγωγής τους.

4. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 983/14-01-22 αιτήματος είκοσι ενός εργαζομένων 
στο Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 
αγωγής τους.

5. Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων λόγω έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 131 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (αφορά την Α3399/2019 απόφαση του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά).

6. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της 
12976/2021 αποφάσεως του ΔΠΑ και του Δημητρίου Οικονόμου.

7. Λήψη απόφασης για διόρθωση και συμπλήρωση της 394/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση της 81/2021 τεχνικής 
έκθεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο».

8. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.488,00€ σε βάρος του ΚΑ 



10.6266.13 που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ετήσιου δικαιώματος χρήσης της 
πλατφόρμας των μηχανημάτων ψηφιακής σήμανσης που διαθέτει ο Δήμος.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 
«Ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων».

10. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής για την «Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων, Προμήθεια ανταλλακτικών , Προμήθεια και επισκευή ελαστικών».

11. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 486/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών του Δήμου για το έτος 2022».

12. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 24899/28-9-2021 σύμβαση για την 
«Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου».

13. Λήψη απόφασης για επέκταση της υπ’ αρ. πρωτ. 19392/14-7-2020 σύμβασης 
περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα 
συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ).

14. Λήψη απόφασης για την επιστροφή εγγυητικών καλής εκτέλεσης στην εταιρεία  ΕΛΕΚΤ 
ΑΕ για τις «Αποψιλώσεις αύλειων χώρων, κοινόχρηστων και οικοπέδων κλπ», 
«Απολυμάνσεις χώρων» &  «Φυτοπροστασία δέντρων κλπ από επιβλαβή έντομα».

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων 
αποκλειστικά  για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων 
των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-
21) και με τηλεδιάσκεψη,   σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 
1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)  η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β’/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη η επίδειξη 
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να 
ενημερώσουν τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι την προηγούμενη μέρα της 
συνεδρίασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη με την πλατφόρμα 
ZOOM (https://zoom.us/) μέσω του e-presence.  Σε αυτήν την περίπτωση, την ημερομηνία και ώρα 
της συνεδρίασης θα σας αποσταλεί πρόσκληση στο e-mail που έχετε δηλώσει προκειμένου να 
συνδεθείτε και να συμμετέχετε στην συνεδρίαση.

                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            

      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Δήμαρχο
2. . κ.κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
4.7 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ
6.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ
7.. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
8.. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ/
10. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ

https://zoom.us/

	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Άγιος Δημήτριος, 21/01/2022
Α. Π.: 1783
Ώρα: 13:06:38
	AkrivesAntigrafo: 
	AkrivesAntigrafoStamp:  
		2022-01-21T11:06:59+0000
	Not specified




