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Προς
την Δήμαρχο και
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

…………………………………………..

ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 67   του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  
στις  9 Φεβρουαρίου  2022 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.00 , στο Δημαρχείο (για τους 
συμμετέχοντες με φυσική παρουσία),  με   θέματα ημερησίας διάταξης: 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1
Ενημέρωση για τη διαχείριση των έκτακτων καιρικών φαινομένων 
«ΕΛΠΙΔΑ». Δήμαρχος

2

Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 
Προέδρου & Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»   και για 
καθορισμό αποζημιώσεως προέδρου, αντιπρόεδρου και των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου. 

Δήμαρχος

3

Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 
Προέδρου & Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ» και για καθορισμό αποζημιώσεως προέδρου, 
αντιπρόεδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Δήμαρχος

4

Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 
Προέδρου & Αντιπροέδρου της “ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ”  και για καθορισμό 
αποζημιώσεως προέδρου & αντιπρόεδρου.

Δήμαρχος

5

Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 
Προέδρου & Αντιπροέδρου της “ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ”  και για καθορισμό 
αποζημιώσεως προέδρου & αντιπρόεδρου. 

Δήμαρχος

6 Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου και μελών της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Δήμαρχος
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7
Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού και της 1ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος έτους 2022.

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

8

Λήψη απόφασης για έγκριση του Αναμορφωμένου Πίνακα 
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου, για το οικονομικό έτος 2022.                

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

9 Λήψη απόφασης για τον έλεγχο απολογιστικών στοιχείων Δ΄ 
τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2021.

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

10
Λήψη απόφασης περί μεταβολής ή μη από την απογραφή 
πληθυσμού – κατοίκων έτους 2011 (συγχωνεύσεις, 
καταργήσεις , αναγνωρίσεις νέων οικισμών κλπ) και 
καθορισμού αυτοτελών οικισμών στο δήμο μας.

Δήμαρχος

11
Λήψη απόφασης για τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής 
για την σύμβαση με την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 
Α.Ε.

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

12

Λήψη απόφασης για απαλλαγή τελών κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου λόγω αναστολής λειτουργίας του 
λιανικού  υπαίθριου εμπορίου  στο πλαίσιο εφαρμογής 
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κορωνοϊό.

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

13

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 150/21 απόφασης του 
ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών 
παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών, υπηρεσιών του 
Δήμου για το έτος 2022 και ορισμός δημοτικών συμβούλων ως 
μέλη αυτών».

Δήμαρχος

14
Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 121.138,19€ από τους 
ΚΑΠ (α΄δόση 2022) που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Πρόεδρος ΔΕΠ

15
Λήψη απόφασης κατανομής από τους ΚΑΠ ποσού 13.200,00€  
που αφορά στην υλοποίηση του θεσμού για τον εθελοντή 
σχολικό τροχονόμο, κατά το α΄τρίμηνο 2022. 

Πρόεδρος ΔΕΠ

16
Λήψη απόφασης επέκτασης της μείωσης κατά 40% των 
μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου μας και για το σχολικό έτος 2021-
2022.

Πρόεδρος ΔΕΠ

17 Λήψη απόφασης για  απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Αντ/ρχος 
Κοινωνικής 
Μέριμνας

18 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας  δέντρων στην 
οδό Ηλείας 10. Πρόεδρος ΕπΖ

19 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην 
οδό Ίωνος 27. Πρόεδρος ΕπΖ

20

Λήψη απόφασης για έγκριση της ετήσιας Έκθεσης 
Πεπραγμένων έτους 2021  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου (παρ.2 του άρθρου 73 του 
Ν.3852/2010).                

Πρόεδρος ΕπΖ

21 Λήψη απόφασης για έγκριση των απομαγνητοφωνημένων 
πρακτικών έτους 2020 Πρόεδρος ΔΣ



   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), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Σας επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι 
απαραίτητη η κατάθεση στο Προεδρείο σχετικού αποδεικτικού.

       Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να ενημερώσουν την Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την Τρίτη 08/02/2022 και ώρα 15.00 εάν θα 
συμμετάσχουν με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, 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.
Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρηθεί ότι η συμμετοχή σας θα είναι με 
τηλεδιάσκεψη.

Oι συλλογικότητες και οι φορείς που δικαιολογούν εύλογο ενδιαφέρον από την συζήτηση 
κάποιων εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να δηλώσουν ποιος/α εκπρόσωπός 
τους θα τοποθετηθεί επί 3λεπτο κατά την συνεδρίαση, με αποστολή σχετικού mail (στο 
οποίο να αναγράφονται απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας του/της εκπροσώπου) 
στην ηλεκτρονική  διεύθυνση grafeiods@dad.gr της γραμματείας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μέχρι την Τρίτη  08/02/2022 και ώρα 15.00 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
10. ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
11. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

https://zoom.us/
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