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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
23 Φεβρουαρίου 2022  ημέρα Τετάρτη  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 για έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου 
Αγίου Δημητρίου.

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

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της από 14/2/2022 γνωμοδότησης για την ανάθεση  της 
υπηρεσίας  «Συντήρηση-επέκταση-αντικατάσταση πρασίνου σε κοινόχρηστους  χώρους 
στο Δήμο»,  με τη διαδικασία  του  κατεπείγοντος.

4. Λήψη απόφασης για  εξειδίκευση πίστωσης  που αφορά στην πραγματοποίηση εκδήλωσης 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έτους 2022.

5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της  σύμβασης «Δαπάνες για προληπτικές 
εξετάσεις προσωπικού -  διενέργεια ιατρικής εξέτασης  SARS-COV2» λόγω 
αναπροσαρμογής τιμών (χαμηλότερων).

6. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.345,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 20.6211.01 προϋπολογισμού έτους 2022 που αφορά δαπάνη  για την 
τοποθέτησης δύο νέων ιστών με φωτιστικά στην οδό Αμφίσσης  και για ορισμό 
υπολόγου. 

7. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 126,24€ σε 
βάρος του ΚΑ 35.6271.01 που αφορά δαπάνη έρευνας νέας παροχής άρδευσης – 



ύδρευσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου στην ΕΥΔΑΠ και για ορισμό υπολόγου.
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
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