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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        Τακτικής-Ειδικής  Συνεδρίασης του   

                                                 Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2022 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Συζήτηση σχετικά με την έκθεση  Πεπραγμένων β’ εξαμήνου έτους 2021  της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου (παρ.3 αρθ.40 του Ν 4735/20). 
 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  σήμερα , στις  21 του  μήνα    Μαρτίου  του  έτους  2022,  ημέρα  της  εβδομάδας 

Δευτέρα  και  ώρα 19.00 συνήλθε  σε Τακτική - Ειδική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  

Δημητρίου, ύστερα  από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 7525/17/17-03-2022   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.  
Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 

μέλη: 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ    

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 19 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ. (τηλεδιάσκεψη)   1 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.  

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. (τηλεδιάσκεψη) 20 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 2 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. (τηλεδιάσκεψη) 21 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι. (τηλεδιάσκεψη) 3 ΧΑΛΑΡΗ Α. 

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. (τηλεδιάσκεψη) 22 ΔΗΜΟΥ Π. 4 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.  

5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 23 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 5 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. 

6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. (τηλεδιάσκεψη) 24 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.   

7 ΘΑΝΟΥ Μ. (τηλεδιάσκεψη) 25 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.   

8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. (τηλεδιάσκεψη) 26 ΖΗΣΗΣ ΣΠ.   

9 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 27 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ. (τηλεδιάσκεψη)   

10 ΜΑΘΑΣ Ι. (τηλεδιάσκεψη) 28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. (τηλεδιάσκεψη)   

11 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. (τηλεδιάσκεψη) 29 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ. (τηλεδιάσκεψη)   

12 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. (τηλεδιάσκεψη) 30 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.    

13 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.  31 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.    
14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  32 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ (τηλεδιάσκεψη)   

15 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. (τηλεδιάσκεψη) 33 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α   

16 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.  34 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.    

17 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. (τηλεδιάσκεψη) 35 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. (τηλεδιάσκεψη)   

18 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ (τηλεδιάσκεψη) 36 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   

εκ των οποίων οι δεκαεπτά   (17) δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν με φυσική παρουσία και οι δέκα εννιά (19) 

με τηλεδιάσκεψη.       

        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 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 
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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. 

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος 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. 48/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που  έχει ως εξής: 

 

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ           Τακτικής  Συνεδρίασης της 

     Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  48/2022 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έκθεση  Πεπραγμένων β’ εξαμήνου έτους 2021  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου.        

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 7 του  μήνα   Φεβρουαρίου   

έτους  2022 , ημέρα της  εβδομάδας  Δευτέρα    και  ώρα 13.00 συνήλθε  σε Τακτική  Συνεδρίαση  η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την αριθμό πρωτοκόλλου   3052/7/03-02-

2022 σε ορθή επανάληψη    έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  της, κατόπιν αναβολής της συνεδρίασης που 

είχε προγραμματιστεί για τις 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 λόγω των έκτακτων καιρικών 

φαινομένων. 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  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  παρέστησαν  στη συνεδρίαση  8  

μέλη: 
                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                           ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1 Α. Γιαννέζος 
2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος   
3 B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος    

4 Β. Κουτσανδρέας , Τακτικό μέλος  (Τηλεδιάσκεψη)   
5 Α. Αλεξίου, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)   

6 Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό   μέλος  (Τηλεδιάσκεψη)   

7 Ν. Βρεττός, Τακτικό  μέλος (Τηλεδιάσκεψη)   

8 Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)   

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.          

          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. 

Η Δήμαρχος - Πρόεδρος   της Οικονομικής Επιτροπής κα  Ανδρούτσου Μαρία εισηγούμενη  το  14ο  

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 
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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 1/6/2021 έως 31/12/2021 (Β΄ εξάμηνο του 2021) πραγματοποίησε 27 συνεδριάσεις 

,  εκ των οποίων οι τρεις ήταν έκτακτες. 

- Από τις παραπάνω συνεδριάσεις οι 15 έγιναν  με τηλεδιάσκεψη, οι 6  με φυσική παρουσία (δια ζώσης) και οι 

υπόλοιπες 6 μικτές (φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη). 

- Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν: 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 27 

2 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 21 

3 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 26 

4 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 19 

5 ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 26 

6 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 26 

7 ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 14 

8 ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 16 

9 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 10 

10 ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 3 

11 ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 
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- Λήφθηκαν συνολικά 286 αποφάσεις εκ των οποίων οι 31 αφορούσαν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

- Από τις 286 αποφάσεις: οι 11 είχαν σχέση με ένδικα μέσα, οι 44 με διαγραφές ποσών, η 1 με παράταση 

προγραμματικής σύμβασης, οι 18 με εγκρίσεις δαπανών και εξειδικεύσεις πιστώσεων, οι 2 με οικονομικές 

ενισχύσεις, οι 10 με παρατάσεις συμβάσεων και παρατάσεις για την περαίωση έργων, οι 27 με έγκριση 

πρακτικών επιτροπών,  οι 3 με καταβολές αποζημιώσεων, οι 6 με επιστροφή εγγυητικής επιστολών,  οι 13 με 

έκδοση χεπ, οι 2 με απολογιστικά στοιχεία τριμήνων, οι 9 με αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου και 

των ΝΠΔΔ, οι 3 με υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης,  οι 2 με εγκρίσεις πεπραγμένων, οι 14 με αποδόσεις 

χεπ, οι 3 με προσλήψεις κλπ, οι 4 με παρατάσεις συμβάσεων εργαζομένων, οι 20 με εγκρίσεις μελετών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης, οι 4 με εγκρίσεις μελετών,  οι 6 με συγκρότηση επιτροπών, οι 2 με εγκρίσεις 

πρωτοκόλλων παραλαβής, οι 5 με έγκριση ΑΠΕ, η 1 με παραλαβή μελέτης,  η 1 με έγκριση του Απολογισμού 

του Δήμου,  οι 3 με μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, οι 2 με εγκρίσεις των απολογισμών των 

ΝΠΔΔ, οι 8 με αιτήματα εργαζομένων ΙΔΟΧ, η 1 με αναπροσαρμογή ΔΤ, οι 8 με την πάγια προκαταβολή, η 1 

με δωρεά ακινήτου, η 1 με έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΟΕ, οι 7 με εγκρίσεις προϋπολογισμού & ΟΠΔ του 

Δήμου και των ΝΠΔΔ, οι 3 με αποδοχές δωρεών, οι 17 με απευθείας αναθέσεις και 24 με διάφορα θέματα. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 
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/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: 

26η Τακτική Συνεδρίαση 06-07-21 

1o 226 Λήψη απόφασης για έγκριση του  

απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική 

Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου 

οικονομικού έτους 2020. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση του Απολογισμού για το 

χρονικό διάστημα από 01 -01-2020 έως  31-

12-2020 της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων 

Α' θμιας Εκπαίδευσης  
 

(ΑΔΑ: ΨΙΡΦΩ63-ΦΛΤ) 

17819/9.7.21 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. 

2o 227 Λήψη απόφασης για έγκριση του  

απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική 

Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου 

οικονομικού έτους 2020. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση του Απολογισμού ,  για το 

χρονικό διάστημα από 01 -01-2020 έως 31 -

12-2020 της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων 

Β' θμιας Εκπαίδευσης  
 
(ΑΔΑ: ΨΟΜΙΩ63-ΖΒΝ) 

17822/9.7.21 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. 

3o 228 Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 

15897/25-6-2021 αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων τριών υπαλλήλων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου 

χρόνου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Α) Αποδέχεται – βεβαιώνει η Οικονομική 

Επιτροπή  ότι δεν έχει ολοκληρωθεί  το φυσικό 

αντικείμενο για το οποίο προσλήφθηκαν οι τρεις 

αιτούντες τα ασφαλιστικά μέτρα και ζητά να 

παραταθούν οι συμβάσεις των  

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντ/ρχο Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Παναγόπουλο Ιωάννη να 

παραστεί στο δικαστήριο προκειμένου να 

στηρίξει την απόφαση της Οικονομικής 

 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 
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Επιτροπής. 

(ΑΔΑ: 6ΔΑΗΩ63-Τ57) 
 

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. 

4o 229 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. 

αριθ. 34/2020  τεχνικής μελέτης της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και την 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

"Προμήθεια απορριμματοφόρων και 

λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων & 

ανακυκλώσιμων υλικών". 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει: 

1)  την 34/2020   μελέτη που έχει  συνταχθεί από 

τη Δ/νση Περιβάλλοντος για τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την  "Προμήθεια απορριμματοφόρων και 

λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών", 

 2) την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων 

 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 
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Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 

άνω των ορίων  

(ΑΔΑ: ΩΝ3ΗΩ63-ΝΣΨ) 

δημόσιους υπαλλήλους. 
 

 

 

5o 230 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών για το έργο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ/Χ ΧΩΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΤ 1080 (ΞΑΝΘΗΣ)». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση 

 

(ΑΔΑ: Ψ3ΖΡΩ63-ΒΟΟ) 

 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. 

6o 231 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων προστίμων ανέγερσης-

διατήρησης αυθαιρέτων επί της οδού 

Σαχτούρη 45 (Αρ.Καταλόγου 

Πολεοδομίας 174/2015) ως προς το 

ανείσπρακτο ποσό οφειλής σύμφωνα με 

την αρ.πρωτ. 13578/21 (αρ.πρωτ.Δήμου 

6860/11-03-21 Απόφαση της Δ/νσης 

Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ελληνικού 

– Αργυρούπολης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή 

(ΑΔΑ: ΩΘΑΩΩ63-0ΝΖ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

7o 232 Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων προστίμων ανέγερσης-

διατήρησης αυθαιρέτων επί της οδού 

ΚΟΥΓΚΙ ΣΑΜΟΥΗΛ 13 

(Αρ.Καταλόγου Πολεοδομίας 47/2019) 

ως προς το ανείσπρακτο ποσό οφειλής 

σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 36786/20 

(αρ.πρωτ.Δήμου 18309/03-07-20 

Απόφαση της Δ/νσης Υπηρεσίας 

Δόμησης Δήμου Ελληνικού – 

Αργυρούπολης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή 

(ΑΔΑ: Ψ48ΩΩ63-Ν6Ν) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
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8o 233 Λήψη απόφασης για  διαγραφή 

βεβαιωμένων προστίμων ανέγερσης-

διατήρησης αυθαιρέτων επί της οδού 

Χανίων 12 (Αρ.Καταλόγου 

Πολεοδομίας 2/2018) ως προς το 

ανείσπρακτο ποσό οφειλής σύμφωνα με 

την με αρ.πρωτ. 36787/20 (αρ.πρωτ. 

Δήμου 18314/20 Απόφαση της Δ/νσης 

Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ελληνικού 

– Αργυρούπολης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή 

 

(ΑΔΑ: 6Ζ6ΡΩ63-8Κ6) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

9o 234 Λήψη απόφασης για  διαγραφή 

βεβαιωμένων προστίμων ανέγερσης-

διατήρησης αυθαιρέτων επί της οδού 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16 ΚΑΙ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΙΟΥ (Αρ.Καταλόγου 

Πολεοδομίας285/2015 και  25/2019) ως 

προς το ανείσπρακτο ποσό οφειλής 

σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 6971/20 

(αρ.πρωτ.Δήμου 5271/18-02-20 

Απόφαση της Δ/νσης Υπηρεσίας 

Δόμησης Δήμου Ελληνικού – 

Αργυρούπολης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή 

(ΑΔΑ: 6ΣΑΟΩ63-Δ5Υ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

10o 235 Λήψη απόφασης για  διαγραφή 

βεβαιωμένων προστίμων ανέγερσης-

διατήρησης αυθαιρέτων επί της οδού 

ΣΟΥΛΙΟΥ 140 (Αρ.Καταλόγου 

Πολεοδομίας 48/2016) ως προς το 

ανείσπρακτο ποσό των 1165,50 € 

σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 5020/21 

(αρ.πρωτ.Δήμου 3712/21 Απόφαση της 

Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου 

Ελληνικού - Αργυρούπολης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή 

 

(ΑΔΑ: ΨΔ24Ω63-7Β9) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

11o 236 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα 

ΚΟΚ συνολικού ποσού 310,00€ από 

διάφορους χρεώστες λόγω μη κατοχής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή 

 

(ΑΔΑ: ΨΥΡΠΩ63-81Μ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 
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του οχήματος  ή μίσθωσης αυτού και 

επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες. 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

27η Τακτική Συνεδρίαση 14-07-21 

- 237 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης  στα  

παρακάτω θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 63Γ5Ω63-ΘΡΚ) 

18785/16.07.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1ο 

εκτός 
238 

Λήψη απόφασης για άσκηση ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών αιτήσεων  διόρθωσης των 

αρχικών εγγραφών των 

Κτηματολογικών Φύλλων του 

Κτηματολογικού Γραφείου Ηλιούπολης 

των ιδιοκτησιών α)με ΚΑΕΚ 

050036910001/0/0 εμβαδού 1.672 τμ 

και β)με ΚΑΕΚ 

050037503005/0/0,050037503001/0/0 , 

050037503006/0/0 συνολικού εμβαδού 

3.317 τμ (137+2977+203) όπου 

στεγάζονται αντίστοιχα το 12ο 

Δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου και 

το 5ο Γυμνάσιο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την υποβολή αιτήσεων στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) για 

διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών με την 

ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη (σε «ΚΥΡΙΟΣ Ο 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ») των γεωτεμαχίων 

α)με ΚΑΕΚ 050036910001/0/0 εμβαδού 1.672 τμ 

και β)με ΚΑΕΚ 050037503005/0/0, 

050037503001/0/0 , 050037503006/0/0 συνολικού 

εμβαδού 3.317 τμ (137+2977+203) όπου 

στεγάζονται αντίστοιχα το 12ο Δημοτικό σχολείο 

Αγίου Δημητρίου ( οδός Μεθάνων-Μακαρίου-

Ευρώτα-Ερεχθείου, ΟΤ 1216Γ ) και το 5ο 

Γυμνάσιο, (οδός Νάξου, ΟΤ 854-855) ώστε να 

καταχωρηθεί ο Δήμος Αγ.Δημητρίου ως κύριος στα 

κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού 

γραφείου Ηλιούπολης. 

Β) Εξουσιοδοτείται η δικηγόρος του Δήμου κα 

Ευθυμία Καδδά για την άσκηση των αιτήσεων στο 

Μον.Πρωτ.Αθηνών και την παράστασή της στο 

ακροατήριο για την υποστήριξή τους, σύμφωνα με 

την ανωτέρω εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. 

(ΑΔΑ: 65ΙΝΩ63-ΧΦ3) 

 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 
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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. 

2ο 

εκτός 
239 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη 

υποβολής προσφοράς από υποψήφια 

εταιρεία για το Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό με αριθ. συστήματος 

132991,1 «Προμήθεια καυσίμων για 

κίνηση μεταφορικών μέσων, προμήθεια 

καυσίμων για θέρμανση, προμήθεια 

φυσικού αερίου για κίνηση 

μεταφορικών μέσων & προμήθεια 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Δεν αποδέχεται την με ΑΑ 231108 ηλεκτρονική 

προσφορά  από την εταιρεία Δ. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων για 

κίνηση μεταφορικών μέσων, προμήθεια καυσίμων 

για θέρμανση, προμήθεια φυσικού αερίου για 

κίνηση μεταφορικών μέσων & προμήθεια 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» με 

αριθ. συστήματος 132991,1, για τους λόγους που 

αναγράφονται στο το υπ. αριθ. 22304/05-7-2021 

έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ  

  Β) Ορίζει ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

των δικαιολογητικών /τεχνικών  προσφορών του 

ανωτέρω διαγωνισμού την 16η Ιουλίου 2021 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ. 

(ΑΔΑ: 6Υ0ΙΩ63-7ΣΜ) 

 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. 

1ο 240 Λήψη απόφασης για ετήσιο 

προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού  

προσωπικού του Δήμου έτους 2022 . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον Ετήσιο Προγραμματισμό  προσλήψεων 

τακτικού  προσωπικού του Φορέα μας, για το έτος 

2022 ως εξής: 

(ΑΔΑ: ΨΩΣΤΩ63-Θ8Λ) 

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

2ο 241 
Λήψη απόφασης για έγκριση  των 15/21  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 στ) Αποφασίζει για: 
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& 18/21 πρακτικών της επιτροπής 

διαγωνισμού για την ΄΄ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)΄΄ 

Α) Εγκρίνει το 15/2021  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 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)»  και 

κρίνει ότι η μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία 

LEVER  Σύμβουλοι   Ανάπτυξης   Α.Ε  συνεχίζει 

στο  επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που αφορά 

στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών  

Β) Εγκρίνει το 18/2021  πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών  και  αναδεικνύει 

προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ‘’LEVER  

Σύμβουλοι   Ανάπτυξης   Α.Ε.’’,  ποσό προσφοράς  

# 55.353,60 # €  με   Φ.Π.Α. 

(ΑΔΑ: ΩΦΧΩ63-9ΩΑ) 

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. 

3ο 242 Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου/6-

7-21 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έργο «Αστικές 

παρεμβάσεις για την τόνωση της 

τοπικής αγοράς στην οδό 

Ασυρμάτου». 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 2/2021 του παρόντος διαγωνισμού  

πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για το έργο 

«Aστικές παρεμβάσεις για τόνωση αγοράς στην οδό 

Ασυρμάτου» και κατακυρώνει την σύμβαση  στον 

οικονομικό φορέα “ ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ. 

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”  , που προσέφερε  

μέση έκπτωση Ε = 56,02%  επί του προϋπολογισμού 

(441.034,09€ άνευ ΦΠΑ), δηλαδή συνολικό τίμημα  

198.718,72€ άνευ ΦΠΑ. 

(ΑΔΑ: 6ΔΞΞΩ63-ΨΜΧ) 

18795/16.07.21 

εγκρ.αποκ.122

568/5.10.21 

δικό μας 

25720/6.10.21 

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. 

4ο 243 Λήψη απόφασης για έγκριση του με 

αρ. πρωτ. 11535/12-5-2021 πρακτικού 

της επιτροπής του ΠΔ 270/81 για την 

εκποίηση κινητών πραγμάτων, 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το υπ’ αρ. πρωτ. 11535/12-05-2021  

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
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συσσωρευτών οχημάτων / 

μηχανημάτων έργου 

πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 

του ΠΔ 270/81, κρίνει ως άγονη τη διαδικασία για 

την εκποίηση κινητών πραγμάτων, συσσωρευτών 

οχημάτων / μηχανημάτων έργου και εγκρίνει την 

επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους 

διακήρυξης όπως καταρτίστηκαν με την 125/2021 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

(ΑΔΑ: 677ΨΩ63-74Σ) 

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. 

5ο 244 Λήψη απόφασης για καταβολή 

αποζημίωσης ποσού 248 € για 

αποκατάσταση ζημιών Ε. Ι. Χ. 

αυτοκινήτου  ιδιοκτησίας Κατρακάζη 

Απόστολου & Λουίζας από κάδο 

απορριμμάτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης από τον 

Δήμο μας 
 

(ΑΔΑ: ΩΗ4ΩΩ63-Π2Ν) 

 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 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3



12 

 

ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

6ο 245 
Λήψη απόφασης για καταβολή 

αποζημίωσης ποσού 55€ για την 

αποκατάσταση ζημιών Ι.Χ.Ε. 

αυτοκινήτου ιδιοκτησίας Ζηνέλη 

Κων/νου από πτώση σε λακκούβα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης από τον 

Δήμο μας 
(ΑΔΑ: ΩΥΞΥΩ63-ΓΣΞ) 

 

 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 ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

7ο 246 Λήψη απόφασης για έγκριση 

διενέργειας της δαπάνης ποσού 400,00€ 

σε βάρος του ΚΑ 00.6221.01 για τη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη διενέργεια της δαπάνης και την 

εξειδίκευση της  πίστωσης  ποσού 400,00€ σε βάρος 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 
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χορήγηση δύο νέων συνδέσεων data 

Cosmote. 
του ΚΑ  00.6222.01 με τίτλο “Τηλεφωνικά, 

τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού”, 

προϋπολογισμού 2021, για την χορήγηση δύο νέων 

συνδέσεων data Cosmote, για την λειτουργία των 

δύο νέων πινακίδων πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων usb 

stick,  σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της 

τεχνικής υπηρεσίας. 

(ΑΔΑ: ΨΛΩ9Ω63-65Π) 

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.. 

8ο 247 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

χρηματικών καταλόγων μισθωμάτων 

μηνών Μαΐου έως Νοεμβρίου 2021 

περιπτέρου επί της οδού Αγίου 

Δημητρίου 50 λόγω λύσης της 

σύμβασης μίσθωσης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει : 

-τη διαγραφή 40%  βεβαιωμένων οφειλών πλέον 

προσαυξήσεων μισθωμάτων περιπτέρου στην οδό 

Αγίου Δημητρίου 50, τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021. 

-Τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών πλέον 

προσαυξήσεων μισθωμάτων περιπτέρου στην οδό 

Αγίου Δημητρίου 50,  μηνών Μαΐου έως Νοεμβρίου 

2021, λόγω λύσης της με αρ. πρωτ. 2586/29-07-2016 

Σύμβασης Μίσθωσης Περιπτέρου στις 29-4-2021 

(ΑΔΑ: ΨΔΥΓΩ63-40Λ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

9o 248 Λήψη απόφασης για διαγραφή 
βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 
Τέλη , Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ  ποσού 
1.557,04€ από το χρεώστη 
Τσατσαράγκου Ευανθία. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών 

(ΑΔΑ: ΨΛΓΛΩ63-Β6Θ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

10o 249 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ  ποσού 

1.005,75€ από το χρεώστη Ζαρμπαλά 

Όλγα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών 

(ΑΔΑ: ΨΤΗΜΩ63-9ΛΖ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3



14 

 

11o 250 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ  ποσού 

167,38€ από το χρεώστη Μπουγδάνο 

Γεράσιμο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών   

 

(ΑΔΑ: Ψ7ΠΕΩ63-2ΔΒ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

12o 251 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ  

ποσού 142,53€ από το χρεώστη 

Μούγιο Δημήτριο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. 

(ΑΔΑ: ΨΦΑ8Ω63-ΚΛ5) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

13o 252 Λήψη απόφαση για απόδοση του 

964/2021 χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και απαλλαγή του 

Ζουζούνη Νικόλαου  από υπόλογο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει απόδοση χεπ και απαλλαγή υπόλογου 

 

(ΑΔΑ: 6ΔΣΗΩ63-Ω30) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

   28η Τακτική Συνεδρίαση 23-07-21   

1ο 253 
Λήψη απόφασης για τον έλεγχο 

απολογιστικών στοιχείων β΄ τριμήνου 

προϋπολογισμού έτους 2021. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος) 

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό. 

Εγκρίνει την  υλοποίηση του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 τόσο στο σκέλος των 

εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων,  ήτοι τα 

απολογιστικά στοιχεία του β΄ Τριμήνου  και 

υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο  την τριμηνιαία 

έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το  β ' τρίμηνο 

έτους 2021 (ήτοι  την κατάσταση εσόδων και 

εξόδων) συνοδευόμενη από την εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και την 

έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. 
(ΑΔΑ: Ω54ΞΩ63-4Α2) 

 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.. 

2ο - Λήψη απόφασης για έγκριση της 65/20 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο 

“ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” 

 

3ο - 
Λήψη απόφασης για συγκρότηση 

επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 

“ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” και για ορισμό χρήστη 

– χειριστή. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

4ο 254 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

2ου/2021 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 

ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου»  

στο σκέλος που αφορά στην 

κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ο κ.Γιαννέζος ψήφισε λευκό . 

Εγκρίνει το 2/2021 του παρόντος διαγωνισμού  

πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για το έργο 

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ" και κατακυρώνει την 

σύμβαση  στην µειοδότρια εταιρεία "ανάδοχο",  

"ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ”, με 

έκπτωση προσφοράς 30%. 

(ΑΔΑ: 6Ζ9ΝΩ63-10Ι) 

 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. 

5ο 255 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 

11548/11-5-2021 πρακτικού της 

επιτροπής της επιτροπής για διάθεση 

του δικαιώματος χρήσης του 

περιπτερού στην οδό Στριγγάρη 2. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το υπ’ αρ. πρωτ. 11548/11-5-21 πρακτικό 

της επιτροπής κληρώσεων και κατά συνέπεια 

εγκρίνει τη διάθεση του δικαιώματος χρήσης του 

περιπτέρου επί της οδού Στριγγάρη 2 στον Άγιο 

Δημήτριο, στην Χαραλαμποπούλου Παναγιώτα, για 

τους λόγους που αναγράφονται στο ανωτέρω 

πρακτικό και με τους όρους και προϋποθέσεις που 

αναγράφονται στο εν λόγω πρακτικό. 

 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 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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(ΑΔΑ: 6163Ω63-811) ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

6ο 256 Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου ΑΠΕ 

(τακτοποιητικού) του έργου 

«Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον  3ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου 

«Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων», σύμφωνα με 

την ανωτέρω αιτιολογική   έκθεση 

(ΑΔΑ: ΨΟΨΗΩ63-ΣΤ7) 

 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. 

7ο 257 Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου με 

τραπεζοκαθίσματα ποσού 236,40€ 

έτους 2020 από τον χρεώστη BENZARI 

ELENA. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

236,40€ πλέον προσαυξήσεων από τέλη κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα για το 

έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 20/3/20 

ΠΝΠ, από τον χρεώστη BENZARI ELENA 
 

(ΑΔΑ: ΩΖΕΗΩ63-ΝΥΣ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

8ο 258 Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου με 

τραπεζοκαθίσματα ποσού 497,80€ 

έτους 2020 από τον χρεώστη 

ΠΙΚΡΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

497,80€ πλέον προσαυξήσεων από τέλη κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα για το 

έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 20/3/20 

ΠΝΠ, από τον χρεώστη ΠΙΚΡΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟ 
 

(ΑΔΑ: 6ΣΗΘΩ63-ΛΔΤ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

9ο 259 Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ  ποσού 

389,67€ από το χρεώστη Φουστέρη 

Μαρία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

389,67€ πλέον προσαυξήσεων από δημοτικά τέλη, 

δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, λόγω διαφοράς 

τετραγωνικών μέτρων ακινήτου στην οδό 

Λαβυρίνθου Κρήτης 29 από τον χρεώστη 

ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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(ΑΔΑ: 6ΙΦΑΩ63-Σ5Φ) 
 

10ο 260 Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ  ποσού 

1.172,54€ από το χρεώστη 

Σπυροπούλου Αλεξάνδρα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

1.172,54€ πλέον προσαυξήσεων από δημοτικά τέλη, 

δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, λόγω διαφοράς 

τετραγωνικών μέτρων ακινήτου στην οδό 

Ελευθερωτών 36 από τον χρεώστη 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

(ΑΔΑ: 9ΒΧ1Ω63-ΣΩΩ) 

  ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

11ο 261 Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ  ποσού 

1.172,54€ από το χρεώστη Σχίζα 

Βασίλειο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

1.172,54€ πλέον προσαυξήσεων από δημοτικά τέλη, 

δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, λόγω διαφοράς 

τετραγωνικών μέτρων ακινήτου στην οδό 

Ελευθερωτών 36 από τον χρεώστη ΣΧΙΖΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

(ΑΔΑ: ΩΚΕΨΩ63-ΘΟΑ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

12ο 262 Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από τέλη 

νεκροταφείου συνολικού ποσού 

280,00€ από διάφορους χρεώστες. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών 

 

(ΑΔΑ: ΨΞΒΧΩ63-Θ48) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

29η Τακτική Συνεδρίαση  27-07-21 

 

1ο 263 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

19/2021 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα 

ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής 

βοήθειας στα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς» στο σκέλος που αφορά 

στην κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό. 
Εγκρίνει το 19/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, για το «Πρόγραμμα ελέγχου και 

παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς» και αναθέτει την υπηρεσία στην 

εταιρεία Α.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ με ποσό 

προσφοράς 74.0000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) 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 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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έκπτωση 1%. 

 

(ΑΔΑ: ΩΣΞΤΩ63-ΤΔΕ) 
 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. 

2ο 264 
Λήψη απόφασης για κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για το έργο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει: 1)  την εκτέλεση του έργου με 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων 

και Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων για το έργο  «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», 

προϋπολογισμού 928.301,72 Ευρώ πλέον  Φ.Π.Α.  

24 % , σε βάρος του ΚΑ που αναφέρεται στη μελέτη 

(ΑΔΑ: ΩΝΙ6Ω63-6ΟΨ) 

 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. 

3ο 265 
Λήψη απόφασης για συγκρότηση 

επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και για ορισμό χρήστη-

χειριστή. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Συγκροτεί επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο: 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και ορίζει τα μέλη. 
Β) Ορίζει χρήστη – χειριστή για καταχώρηση στο 

ΕΣΗΔΗΣ. 

 

(ΑΔΑ: ΨΛΠΥΩ63-818) 

 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. 

4ο 266 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας για την 

εκτέλεση εργασιών του έργου 

«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου 

μεταξύ των οδών Αργοστολίου – 

Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό. 

Χορηγεί παράταση για την περαίωση των εργασιών 

του έργου. 

(ΑΔΑ: 9ΚΟΘΩ63-55Ω) 
 

 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 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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 απόφασή της. 

5ο 267 
Λήψη απόφασης για την επιστροφή 

εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 

εταιρεία  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ για την «Προμήθεια 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του 

Δήμου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την επιστροφή των εγγυητικών καλής 

εκτέλεσης 

(ΑΔΑ: 9ΞΔΥΩ63-ΗΣΧ) 

 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. 
6ο 268 

Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε 

χρήμα λόγω έκπτωσης 20% σύμφωνα 

με το άρθρο 142 παρ. 1 του Ν. 

4495/2017 συνολικού ποσού 1.076,71€. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

1.076,71€ . 

 

(ΑΔΑ: 6ΩΣ6Ω63-3ΜΘ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

7ο 269 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ  ποσού 

226,16€ από το χρεώστη Σαββάκη 

Μαρία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

226,16€ . 

 

(ΑΔΑ: 9ΟΘΟΩ63-Ν1Κ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

8ο 270 
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από 

τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής  οφειλών ποσού 392,26€ 

από τον χρεώστη Γώγολο Βασίλειο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την απαλλαγή του κ. ΓΩΓΟΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από τις προσαυξήσεις της 

εκπρόθεσμης καταβολής για το  χρονικό διάστημα 

έως 30/7/2021, ήτοι χρηματικού ποσού Τριακοσίων 

Ενενήντα Δύο ευρώ και Είκοσι Έξι 

Λεπτών#392,26#€, προκειμένου να γίνει και η άρση 

του τραπεζικού λογαριασμού. 
 

(ΑΔΑ: 93Ι4Ω63-1ΩΟ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης  στα  

παρακάτω θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης 
 

(ΑΔΑ: Ω0Υ1Ω63-ΖΓ1) 

20653/5.8.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1ο 

εκτός 

272 
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την κάλυψη αναγκών καθαριότητας 

σχολικών μονάδων 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

45 ατόμων πλήρους απασχόλησης (291 

ανθρωποώρες: 6,5 ώρες πλήρους ημερήσιας 

απασχόλησης=44,8 ήτοι 45 άτομα), για την 

κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών 

μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022. 
 

(ΑΔΑ: ΨΟ0ΨΩ63-ΜΤ3) 

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

1ο 273 
Λήψη απόφασης για ανάκληση της 

263/2021 απόφασης της Ο.Ε με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση 

του 19/2021 πρακτικού της 

επιτροπής διαγωνισμού για το 

«Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή 

κτηνιατρικής βοήθειας στα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς» στο 

σκέλος που αφορά στην 

κατακύρωση του διαγωνισμού.» 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ανακαλεί την 263/2021 απόφαση της Ο.Ε. με 

θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση του 

19/2021 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 

για το «Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή 

κτηνιατρικής βοήθειας στα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς» στο σκέλος που αφορά στην 

κατακύρωση του διαγωνισμού, διότι στο 

19/2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

εκ παραδρομής αναγράφεται ότι πρόκειται για 

ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων ενώ 

πρόκειται για συνοπτικό διαγωνισμό. 

(ΑΔΑ: 62Ε5Ω63-Ψ7Ψ) 

 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. 

2ο 274 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

19/2021 σε ορθή επανάληψη πρακτικού 

της επιτροπής διαγωνισμού για το 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό. 

Εγκρίνει το 19/2021 σε ορθή επανάληψη 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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«Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή 

κτηνιατρικής βοήθειας στα αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς» στο σκέλος που 

αφορά στην κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, για το 

«Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής 

βοήθειας στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» και 

αναθέτει την υπηρεσία στην εταιρεία 

Α.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ με ποσό 

προσφοράς 74.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) και 

έκπτωση 1%,  

(ΑΔΑ: 6ΚΙΩΩ63-Ω1Α) 

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. 

3ο 275 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

21/21 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια Α. 

Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, Β. 

Κηπευτικού χώματος, Γ. 

Λιπασμάτων, πασσάλων και 

ζαρντινιερών, Δ. Υλικών 

συντήρησης  υποδομών δημοτικών 

λαχανόκηπων και Ε. Εργαλείων 

(μικροεργαλεία)» στο σκέλος που 

αφορά στην κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 21/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Α. Σπόρων, 

φυτών, δενδρυλλίων, Β. Κηπευτικού χώματος, Γ. 

Λιπασμάτων, πασσάλων και ζαρντινιερών, Δ. 

Υλικών συντήρησης  υποδομών δημοτικών 

λαχανόκηπων και Ε. Εργαλείων (μικροεργαλεία)» 

και κατακυρώνει την προμήθεια για όλες τις ομάδες 

(Α-Ε)  στην   εταιρεία : ΄΄ ΦΥΤΩΡΙΑ   

ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ   Α.Ε. ΄΄  με   συνολικό  ποσό  

προσφοράς  # 67.222,49 # €  με  Φ.Π.Α.(13%  ή  

24%) 

(ΑΔΑ: ΨΝ6ΞΩ63-Τ5Φ) 

 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. 

4ο 276 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

23/21 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού» Ομάδα 3 

«Λαμπτήρες Led  και λοιπός 

εξοπλισμός» στο σκέλος που αφορά 

στην κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 23/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού» Ομάδα 3 «Λαμπτήρες Led  και λοιπός 

εξοπλισμός» και αναθέτει την προμήθεια στην   

εταιρεία : «Β. ΚΑΥΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» 

με ποσό #45.677,12# € με ΦΠΑ. 24% 

(ΑΔΑ: 9ΡΩΤΩ63-ΒΦ6) 

 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: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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5ο 277 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

22/21 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)» στο σκέλος 

που αφορά στην κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 22/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)» και αναθέτει την 

υπηρεσία στην εταιρεία LEVER – 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ με ποσό 

προσφοράς 55.353,60€ (με. ΦΠΑ 24%) . 

(ΑΔΑ: ΨΜΟΩΩ63-ΗΘ7) 
 

20654/5.8.21 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. 

6ο 278 Λήψη απόφασης για έγκριση των 16/21 

& 17/21 πρακτικών της επιτροπής 

διαγωνισμού  για την : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ” ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2023» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το 16/2021  πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 

του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  - 

τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας για 

την  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-

2023  και κρίνει ότι η μοναδική συμμετέχουσα 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεχίζει 

στο  επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που αφορά 

στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

Β) Εγκρίνει το 17/2021  πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών  και  αναδεικνύει 

προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με  ποσό #743.470,00# € 

με ΦΠΑ. 24%. 

(ΑΔΑ: 6Υ8ΕΩ63-ΑΑΜ) 

 

 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: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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7ο - 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 

πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 

για το έργο «Συντήρηση οδών». 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

8ο 279 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου 

ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου 

«Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου 

μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, 

Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός 

Κήπος)». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τον  4ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου 

«Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. 

Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη 

(Βοτανικός Κήπος)». 

(ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ63-37Σ) 

 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. 

9ο 280 
Λήψη απόφασης για την επιστροφή 

εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 

εταιρεία  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ για την «Προμήθεια 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του 

Δήμου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επιστροφή   εγγυητικής καλής 

εκτέλεσης 

 

(ΑΔΑ: ΩΤ8ΗΩ63-ΒΜΚ) 

 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 281 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε 

χρήμα λόγω έκπτωσης 20% σύμφωνα 

με το άρθρο 142 παρ. 1 του Ν. 

4495/2017 συνολικού ποσού 228,53€ 

από τον χρεώστη ΒΑΤΕΛΛΗ ΦΩΤΙΟ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

228,53€ . 

 

(ΑΔΑ: 635ΚΩ63-ΖΗΩ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

11ο 282 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε 

χρήμα λόγω έκπτωσης 20% σύμφωνα 

με το άρθρο 142 παρ. 1 του Ν. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

228,53€ 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 
προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 
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4495/2017 συνολικού ποσού 228,53€ 

από τον χρεώστη ΒΑΤΕΛΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗ. 

(ΑΔΑ: 6ΣΥΔΩ63-7Ν5) Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

12ο 283 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας για την 

απόδοση του χεπ 157/2021 με υπόλογο 

τον Ευθυμίου Νικόλαο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης  μέχρι τις  

18/09/2021 ,  για την  απόδοση χεπ με υπόλογο 

τον ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ 

(ΑΔΑ: 9Η9ΩΩ63-ΒΞΝ) 
 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

31η Έκτακτη Συνεδρίαση 05-08-21 
 

- 284 Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα 

χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 

άρθρου  77 του Ν. 4555/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 5ης  

Αυγούστου 2021 . 

(ΑΔΑ: 9ΞΛ4Ω63-Ω6Γ) 

20703/05.08.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1ο 285 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου 

πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 

για το έργο «Συντήρηση οδών» στο 

σκέλος που αφορά στην κατακύρωση 

του διαγωνισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το  2/2021 - του παρόντος διαγωνισμού -  

πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για το έργο 

«Συντήρηση οδών», που αφορά στον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον προσωρινό 

μειοδότη για ην κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου και κατακυρώνει την σύμβαση στο προσωρινό 

μειοδότη με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, που προσέφερε 

μέσο ποσοστό έκπτωσης 64,11%. 

(ΑΔΑ: ΩΝΚ7Ω63-ΙΝΥ) 

20704/05.08.21 

πρωτ.αποκ/νης 

136363/02.11.2

1 

δικό μας 

28562/03.11.21 

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. 

   32η Έκτακτη Συνεδρίαση 13-08-21   
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- 286 Λήψη απόφασης για τον 

κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

παρούσης συνεδρίασης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 

του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 

άρθρου  77 του Ν. 4555/2018. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 
13ης  Αυγούστου 2021 . 

(ΑΔΑ: 9ΒΝΛΩ63-Φ7Θ) 

21907/24.08.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1ο 287 
Λήψη απόφασης για την «Ανάθεση 

υπηρεσίας για διενέργεια προληπτικών 

εξετάσεων προσωπικού  για τον SARS-

COV2 για την αποφυγή της διάδοσής 

του στους υπαλλήλους του Δήμου με 

την διαδικασία του κατεπείγοντος  του 

άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016.» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την 

κάλυψη της δαπάνης για τη διενέργεια ιατρικής 

εξέτασης για τον SARS-COV2. 2. Εγκρίνει την  

απευθείας ανάθεση  σε ανάδοχο με την διαδικασία 

του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του 

Ν.4412/2016. 3.Αναθέτει τη διενέργεια της 

υπηρεσίας για την ιατρική εξέταση για τον SARS-

COV2 στο ιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο 

ALPHA ΔΙΑΓΝΩΣΗ, μέχρι του ποσού των 

11.740,00€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ, (της οποίας η 

προσφορά, ανέρχεται στο ποσό των 40€ για τον 

μοριακό έλεγχο, σε 18€ για το rapid test αντιγόνου 

Ag και για κατ’ οίκον λήψη επιβάρυνση 5€).   Η 

ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.6063.02 

με τίτλο «Δαπάνες για προληπτικές εξετάσεις 

προσωπικού» προϋπολογισμού έτους 2021. 

4.Εξουσιοδοτεί την κα Δήμαρχο να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση. 

(ΑΔΑ: 6ΩΦΖΩ63-Ο09) 

 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. 

33η Τακτική Συνεδρίαση 27-08-21 

1ο 288 
Λήψη απόφασης για  την πρόσληψη με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου  διάρκειας 

δεκατεσσάρων τεσσάρων (14) μηνών, 

ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών βάσει των διατάξεων του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει της πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου θέσης 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 

δεκατεσσάρων (14) μηνών,  στο Δήμο του Αγίου 

Δημητρίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 206 

του Ν. 3584/2007, για την αντιμετώπιση 

 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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άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 

 

κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το χρονικό 

διάστημα του κωλύματος της τακτικής υπαλλήλου. 

(ΑΔΑ: Ψ2ΟΟΩ63-ΨΒΖ) 
2ο 289 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 

24/2021 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου για το Δήμο και Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΟΠΚΑΠ) 

για τα έτη 2020-2022. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το 24/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου για το Δήμο και Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου (ΟΠΚΑΠ) για τα έτη 2020-

2022» και απορρίπτει ως απαράδεκτη την 

προσφορά της εταιρείας ΛΑ ΚΡΕ ΑΕ  διότι το 

πιστοποιητικό ISO 22000: 2018 της ανωτέρω 

εταιρείας είχε λήξει κατά την ημερομηνία 

υποβολής του στο φάκελο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

(ΑΔΑ: ΩΜ3ΟΩ63-2ΕΘ) 
 

 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. 

3ο 290 
Λήψη απόφασης για την παραίτηση ή 

μη από ασκηθείσα έφεση κατά της υπ’ 

αρ. 3229/2011 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών επί αγωγής των 

Ευστρατίου Πάλλη και Νομικού 

Ζωγράφου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
 

Α) Ανακαλεί την 550/2011 προηγούμενη απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για άσκηση εφέσεως κατά της υπ' αριθμ. 

3229/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

επί αγωγής των Ευστρατίου Πάλλη και Νομικού 

Ζωγράφου.» 

Β) Εγκρίνει την παραίτηση του Δήμου από την 

ασκηθείσα από 2/12/2011 έφεσή του με αρ. 

καταθέσεως ενδίκου μέσου 2493/2011 και αρ. κατ. 

δικογράφου 223095/755/2011 23.9.2016 κατά της 

υπ’ αριθμό 3229/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) και κατά των 

Ευστρατίου Πάλλη και Νομικού Ζωγράφου και την 

αποδοχή της ανωτέρω απόφασης . 

Γ)Εγκρίνει την καταβολή στον Ευστράτιο Πάλλη 

11.500 € για κεφάλαιο και 4.831,34 € για τόκους και 

 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, 
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στον Νομικό Ζωγράφο 4.500 € για κεφάλαιο  και 

1.932,53 € για τόκους . 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραίτηση του 

Δήμου από την ασκηθείσα έφεση,  είναι η 

προηγούμενη παραίτηση εκ μέρους των εναγόντων 

με ειδική δήλωση που θα υποβάλλει έκαστος εξ 

αυτών στο πρωτόκολλο του Δήμου (με έγγραφο 

βεβαίας χρονολογίας) από το ½ των τόκων που 

επιδικάζονται με την 3229/2011 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών (ήτοι αντίστοιχα 4.831,34 € 

και 1.932,53 €) αποδεχόμενοι την καταβολή του 

κεφαλαίου (11.500 € και 4.500 €)  και του μισού 

των τόκων (4.831,34 € και 1.932,53 € αντίστοιχα )  

παραιτούμενοι και από κάθε άλλη απαίτησή τους 

από τις ένδικες συμβάσεις μίσθωσης έργου. 

Δ) Εξουσιοδοτεί τη  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 

Καδδά να υποβάλλει την δήλωση παραίτησης στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών 

 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΚΩ63-ΕΥΙ) 

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. 

 

4ο 291 
Λήψη απόφασης για έγκριση 

πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου 

«Διαγραμμίσεις Λεωφορειακών 

Δρόμων και Διαβάσεων Πεζών 

Φωτεινών Σηματοδοτών». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο  προσωρινής και  
οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαγραμμίσεις 
Λεωφορειακών Δρόμων και Διαβάσεων Πεζών 
Φωτεινών Σηματοδοτών». 

(ΑΔΑ: 6Ι62Ω63-5Δ6) 

 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. 

5ο 292 
Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 

19463/23-7-21 αιτήματος για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις 

ΚΟΚ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Απορρίπτει το υπ’ αρ. πρωτ. 19463/23-07-21 αίτημα 

της κας Π.Α.  για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών 

από πρόστιμα ΚΟΚ, διότι, δεν υφίσταται καμία 

περίπτωση διαγραφής των όπως αυτές προκύπτουν 

από το άρθρου 174 του Ν. 3463/2006. 
 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3



28 

 

6ο 293 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από ΤΑΠ & 

πρόστιμο ΤΑΠ, ποσού 250,69€ από το 

χρεώστη Κυριακάκη Γεώργιο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

250,69€ από ΤΑΠ και πρόστιμο ΤΑΠ. 

 

(ΑΔΑ: ΩΥΥΟΩ63-Ψ0Π) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

 

7ο 294 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη και Δημοτικό Φόρο, ποσού 

253,56€ από το χρεώστη Θεολογίτη 

Χρυσοπηγή. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

253,56€. 

(ΑΔΑ: Ω8ΨΠΩ63-ΟΤ0) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

8ο 295 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ, ποσού 

1.588,87€ από το χρεώστη Νικολαΐδη 

Αμαλία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

1.598,87€. 

(ΑΔΑ: 6Δ0ΑΩ63-1ΞΞ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

9ο 296 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ, ποσού 

1.314,56€ από το χρεώστη Κώτσου 

Αργυρώ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

1.314,56€. 

(ΑΔΑ: 6ΕΔΡΩ63-27Ω) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

10ο 297 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμο 

ΤΑΠ, ποσού 314,45€ από το χρεώστη 

Παυλίδη Ιωάννη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

314,45€. 

(ΑΔΑ: Ψ8ΧΦΩ63-ΣΛΑ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

11ο 298 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ, ποσού 

1.903,99€ από το χρεώστη Βιώνη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

1.903,99€. 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

 

 

(ΑΔΑ: ΩΗΡ3Ω63-ΨΞΥ) 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

12ο 299 Λήψη απόφασης για έγκριση των 
δαπανηθέντων ποσών 593,86 € για την 
ανανέωση της πάγιας προκαταβολής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις δαπάνες ποσού 593,86 €, προκειμένου 

η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας να καταβάλλει 

στον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής, κατόπιν 

έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων, ίσο χρηματικό 

ποσό για την ανανέωση της παγίας προκαταβολής 

έως το αρχικό χορηγηθέν ποσό (6.000,00€),. 

(ΑΔΑ: ΨΡΡ8Ω63-ΖΦΥ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

  
 34η Τακτική Συνεδρίαση 31-08-21   

1ο 300 
Έκθεση  Πεπραγμένων Α’ εξαμήνου 

έτους 2021  της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου. 

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. 

 3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του 

Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο 

στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση 

πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε 

ειδική συνεδρίαση.». 

 

2ο 301 
Λήψη απόφασης για παράταση των 

συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 

4821/2021, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών 

στο πλαίσιο  αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων εργασίας  

του προσωπικού 88 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 

(Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) στο Δήμο 

του Αγίου Δημητρίου, με δεδομένο το γεγονός ότι 

εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που 

οδήγησαν στην πρόσληψή τους,  για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έτους 2021, 

ως κάτωθι: 

Α) Για τους προσληφθέντες των οποίων οι 

συμβάσεις τους λήγουν 15/09/2021 παρατείνονται 

 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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από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021. 

Β) Για τους προσληφθέντες των οποίων οι 

συμβάσεις τους λήγουν 17/09/2021, παρατείνονται 

από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021. 

(ΑΔΑ: Ψ35ΑΩΩ63-4ΝΓ) 

3ο - 
Λήψη απόφασης για την Προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και υγιεινής με την 

διαδικασία του κατεπείγοντος 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

4ο - 
Λήψη απόφασης για την Προμήθεια 

ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του 

Δήμου και του Νομικού του Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου  με την διαδικασία 

του κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

5ο 302 
Λήψη απόφασης για απόδοση του 

1383/2021 χεπ και απαλλαγή της 

Μαυροματάκη Καλλιόπης από 

υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: ΩΝΗΟΩ63-ΔΥΝ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

35η Τακτική Συνεδρίαση 07-09-21 

- 303 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: ΨΙΗ3Ω63-8ΣΝ) 

23779/15.09.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1ο 

εκτός 

304 
Λήψη απόφασης για την μετάθεση των 

ημερομηνιών του διαγωνισμού του 

έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΡΟΥ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 5 υπέρ και 1  κατά (κ. Βρεττός) 

Εγκρίνει την παράταση των ημερομηνιών του 

διαγωνισμού του  έργου. 

 (ΑΔΑ: 95Ρ5Ω63-Τ0Λ) 

 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 
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ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. 

1ο 305 
Λήψη απόφασης για έγκριση των υπ. 

αριθ. 20 & 27/2021 Πρακτικών της 

Επιτροπής Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

καυσίμων για κίνηση μεταφορικών 

μέσων, προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση, προμήθεια φυσικού αερίου 

για κίνηση μεταφορικών μέσων & 

προμήθεια λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων ». 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το 20/2021  πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 

του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  

και  τεχνικής προσφοράς των συμμετεχουσών 

εταιρειών για την  «Προμήθεια καυσίμων για 

κίνηση μεταφορικών μέσων, προμήθεια καυσίμων 

για θέρμανση, προμήθεια φυσικού αερίου για 

κίνηση μεταφορικών μέσων & προμήθεια 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων » και 

κρίνει ότι: 

α) Η εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

αποκλείεται από την επόμενη φάση του 

διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών)  

β) Οι εταιρείες: 

1. GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ομάδα 4). 

2. ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΠΕ (Ομάδες 2 & 4). 

3. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Ομάδα 2). 

4. ΔΕΠΑ ΑΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 

(Ομάδα 3). 

5. Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ I.K.E. 

(Ομάδα 4). 

6. ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ (Ομάδες 1 

 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. 
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& 2). 

7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

(Ομάδα 1). 

8. ΑΚΑL ENERGY IKE (Ομάδα 2). 

συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 

Β) Εγκρίνει το 27/2021  πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών για την  και  αναδεικνύει 

προσωρινούς  μειοδότες τους κάτωθι: 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ομάδα 1 για τα έτη 

2021-2022, την “ ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ 

” με έκπτωση 4,60 % και ποσό προϋπολογισμού 

#412.380,00# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ομάδα 2 για τα έτη 2021-2022, την “ΑΘΗΝΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ” 

με έκπτωση 11,51% και ποσό  προϋπολογισμού 

#263.089,99# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ομάδα 3 για 

το έτος 2022 την “ΔΕΠΑ Α.Ε. ” με κόστος είδους 

#43190,083# € και ποσό προϋπολογισμού 

#49894,20# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%. 

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ομάδα 4  για τα έτη 2021-

2022, την “GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.”  με ποσό δαπάνης #26143,69# €. Το ποσό 

προϋπολογισμού  είναι #86184,96# €  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . 
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(ΑΔΑ: 6Γ7ΧΩ63-ΡΛΓ) 

2ο 306 
Λήψη απόφασης για την Προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και υγιεινής με την 

διαδικασία του κατεπείγοντος του 

άρθρου 32 παρ. γ του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές 4/2021 της 

μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» που συνέταξε  

το Τμήμα Προμηθειών 

Β) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση που αφορά στην 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ»,  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016, ως εξής: 

Για την Ομάδα Α  στην εταιρεία  HANDGUARD 

O.E, την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

υγιεινής στο ποσό των 4.350,36€ 
Για την Ομάδα Β  στην εταιρεία Α.ΚΑΡΑΚΑΝΔΑΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε, την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού στο ποσό των 10.525,80€,  
τα οποία θα βαρύνουν τον Κ.Α. 10.6634.01 με τίτλο 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού » 

προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους 2021. 
Γ) Εξουσιοδοτεί την κα Δήμαρχο να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση. 

(ΑΔΑ: 9ΨΔ2Ω63-Η5Δ) 

 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 307 Λήψη απόφασης για την Προμήθεια 

ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του 

Δήμου και του Νομικού του Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου  με την διαδικασία 

του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 

γ του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές 3/2021 της 

μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ» που 

συνέταξε  το τμήμα προμηθειών 2.Εγκρίνει την 

απευθείας ανάθεση που αφορά στην 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ, με την διαδικασία του κατεπείγοντος 

του άρθρου 32 παρ. γ του Ν. 4412/2016,  στην 

εταιρεία  “ΥΙΟΙ Π. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε” με ενιαία 

 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 
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έκπτωση 1% για όλα τα είδη του κρεοπωλείου στο 

ποσό των   43.673,73€ συμπ.Φ.Π.Α  3.Εξουσιοδοτεί 

την κα Δήμαρχο να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση. 

(ΑΔΑ: ΨΟΑ7Ω63-4Δ7) 

189 του ν. 4412/2016. 

4ο 308 
Λήψη απόφασης για άσκηση  

προσφυγών 1)ενώπιον του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης και 2)ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

κατά της με αρ. πρωτ.715426/24.8.2021 

απόφασης Περιφέρειας Αττικής 

(Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 

Προστασίας και Περιβάλλοντος) περί 

επιβολής προστίμου 1.500 € για 

παραβάσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας στο ρέμα  Πικροδάφνης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός )   

Εγκρίνει την άσκηση  προσφυγών 1)ενώπιον του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

και 2)ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών,  κατά της με αρ. πρωτ.715426/24.8.2021 

απόφασης Περιφέρειας Αττικής (Αντιπεριφερειάρχη 

Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος) περί 

επιβολής προστίμου 1.500 € για παραβάσεις της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο ρέμα  

Πικροδάφνης,  σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση 

της Νομικής Υπηρεσίας. 

 

 (ΑΔΑ: Ψ9ΔΒΩ63-Κ4Φ) 

 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 
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ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 

ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 

ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

36η Τακτική Συνεδρίαση 14-09-21 

1ο 309 
Λήψη απόφασης για έγκριση 

πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου 

«Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε 

σχολεία ου Δήμου κλπ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο  προσωρινής και  
οριστικής παραλαβής του έργου: «Επιδιορθώσεις 
αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου κ.λ.π». 

(ΑΔΑ: Ω8ΑΦΩ63-ΩΗΝ) 

 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. 

2ο 310 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών ποσού 40,00€ 

από πρόστιμα ΚΟΚ λόγω λανθασμένων 

στοιχείων του οχήματος 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 40,00€ 

πλέον προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών από 

παραβάσεις ΚΟΚ λόγω λανθασμένων στοιχείων του 

οχήματος. 

(ΑΔΑ: ΨΕΝ8Ω63-Σ0Ξ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

3ο 311 
Λήψη απόφασης για διαγραφή  οφειλών 

από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο 

ποσού 79,74€ από το χρεώστη 

Καλαμπούρδα Κυριακή. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών ποσού 79,74€ 

(ΑΔΑ: 6ΛΜ4Ω63-Α9Ι) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

4ο 312 
Λήψη απόφασης για διαγραφή  

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο  και ΤΑΠ ποσού 

306,15€ από το χρεώστη Μπαρούτη 

Σωτήριο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών ποσού 306,15€ 

(ΑΔΑ: ΩΝΓΦΩ63-ΟΩ0) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
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5ο 313 
Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών 

από πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου 

για ακίνητο επί της οδού Σουλίου 140. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή των οφειλών. 

(ΑΔΑ: ΨΞΑΩΩ63-84Ι) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

6ο 314 
Λήψη απόφασης για έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 372,00€  για την πιστοποίηση 

γερανοφόρων οχημάτων του Δήμου και 

για ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: Ω2Δ6Ω63-ΔΝΥ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

7ο 315 
Λήψη απόφασης για έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 1.500,00€  για την κάλυψη 

δαπάνης ελέγχου ΚΤΕΟ και έκδοσης 

ΚΕΚ οχημάτων του Δήμου και για 

ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 6Τ8ΑΩ63-ΟΓ5) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

8ο 316 
Λήψη απόφασης για απόδοση του 

1383/2021 χεπ και απαλλαγή του 

Ευθυμίου Νικόλαου από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: Ψ1Ω1Ω63-ΚΕΦ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

37η Τακτική Συνεδρίαση 21-09-21 

- 317 Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: ΩΞ3ΡΩ63-ΗΤΙ) 

 

24560/24.09.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1ο 

εκτός 
318 Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης 

και εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 

390,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6073.01 

με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης 

προσωπικού και συμμετοχή σε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της  
πίστωσης ποσού έως 390,00€ (δεν υπάρχει  ΦΠΑ), 

 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 
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συνέδρια και σεμινάρια» 

προϋπολογισμού έτους 2021. 
σε βάρος του ΚΑΕ 00.6073.01 με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε 
συνέδρια και σεμινάρια» προϋπολογισμού έτους 
2021, για τη συμμετοχή 26 εργαζόμενων στο 
σεμινάριο βασικής υποστήριξης της ζωής και στον 
Αυτόματο Εξωτερικό απινιδωτή που θα 
πραγματοποιηθεί  από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΕΕΚΑΑ) 
την Τετάρτη 13/10/2021. 

(ΑΔΑ: 6Π7ΠΩ63-04Υ) 

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.. 

2ο 

εκτός 

319 
Λήψη απόφασης για διόρθωση της 
315/21021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Λήψη απόφασης για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 1.500,00€  για 
την κάλυψη δαπάνης ελέγχου ΚΤΕΟ 
και έκδοσης ΚΕΚ οχημάτων του 
Δήμου και για ορισμό υπολόγου». 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διόρθωση της 
315/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

(ΑΔΑ: ΩΖ1ΚΩ63-Φ7Τ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1ο 320 Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 
τεχνικού προγράμματος έτους 2021. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ο.κ. Πρεκετές   ψήφισε  λευκό. 

Α) Εγκρίνει την  4η 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. 

(ΑΔΑ: Ψ7ΓΨΩ63-ΣΝΙ) 

 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.. 

2ο 321 
Λήψη απόφασης για έγκριση του  28 / 

2021 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το 28/2021 πρακτικό της επιτροπής 

24561/24.09.21 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
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ΜΕΣΩΝ”  για τα έτη 2021-2023 στο 

σκέλος που αφορά στην κατακύρωση 

του διαγωνισμού. 

διαγωνισμού, για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ”  για 

τα έτη 2021-2023  και αναθέτει την υπηρεσία 

στην εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ποσό #743.470,00# € με ΦΠΑ. 

24%,  

(ΑΔΑ: ΨΟ27Ω63-ΔΕ4) 

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. 

3ο 322 
Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού έως 5.500€ σε βάρος 

ΚΑ 00.6433.01 προϋπολογισμού 

έτους 2021για την προμήθεια 

αναμνηστικών δώρων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει την εξειδίκευση της  πίστωσης 

(ΑΔΑ: ΨΝΗΧΩ63-1ΞΜ) 

 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. 

4ο 323 Λήψη απόφασης για παραλαβή των 

οριστικών μελετών για την «Μελέτη 

κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου 

χώρου στα ΟΤ 2116 & 2117. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Πρεκετές) 

Εγκρίνει την παραλαβή των οριστικών μελετών για 

την «Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου 

χώρου στα ΟΤ 2116 & 2117». 

(ΑΔΑ: 63ΔΖΩ63-Ω64) 

 

 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. 

5ο 324 Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου 

ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 

«Περιβαλλοντική αναβάθμιση – 

ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο.κ. Πρεκετές   ψήφισε  λευκό. 
Εγκρίνει τον  2ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΝΜΕ του 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 
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 έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση 

της περιοχής Μεσονήσι». 

(ΑΔΑ: ΩΝ4ΝΩ63-ΤΗ3) 

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 

πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 

απόφασή της. 

6ο 325 Λήψη απόφασης για διαγραφή  

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο  και ΤΑΠ ποσού 

13.406,44€ από το χρεώστη Ε.Ι. 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΒΕΕ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. 

(ΑΔΑ: ΩΦ6ΣΩ63-ΧΔ0) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

7ο 326 Λήψη απόφασης για διαγραφή  

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη &  Δημοτικό Φόρο  ποσού 

293,35€ από το χρεώστη ΤΑΣΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών ποσού 293,35€ από 

δημοτικά τέλη , δημοτικό φόρο και πρόστιμα, λόγω 

διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ακινήτου στην οδό 

ΤΡΙΑΝΤΗ Θ. 3 από τον χρεώστη ΤΑΣΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ 

(ΑΔΑ: ΩΓ4ΒΩ63-ΥΜ5) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

8ο 327 Λήψη απόφασης για διαγραφή  

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη , Δημοτικό Φόρο  και ΤΑΠ ποσού 

2.585,04€ από το χρεώστη 

ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών. 

(ΑΔΑ: 601ΗΩ63-ΔΞΣ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

9ο 328 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία  ΚΥΡ. & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 
ΙΚΕ για την «Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων, Προμήθεια 
ανταλλακτικών & προμήθεια και 
επισκευή ελαστικών». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επιστροφή εγγυητικής καλής 

εκτέλεσης. 

(ΑΔΑ: ΩΘΔΕΩ63-4Α5) 

 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 
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άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

10ο 329 Λήψη απόφασης για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  
συνολικού ποσού 1.095,00€ σε βάρος 
του ΚΑ 20.6211.01 προϋπολογισμού 
έτους 2021 που αφορά δαπάνη  για α) 
την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος 
σε τσιμεντοιστο στην συμβολή των 
οδών Ρεθύμνης και Αγίου Κων/νου και 
β) για νέα παροχή στην συμβολή των 
οδών Αγίου Δημητρίου 261 και Αγίου  
Κων/νου και Ελένης   και για ορισμό 
υπολόγου. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 6ΤΟ1Ω63-ΟΒΧ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

11ο 330 Λήψη απόφασης για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 300,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 00.6495.08 με τίτλο 
«Έκδοση κάρτας απεριορίστων 
διαδρομών κλπ» 
προϋπολογισμού έτους 2021 
και για ορισμό υπολόγου . 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 6ΦΑΖΩ63-7ΥΝ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

38η Τακτική Συνεδρίαση 27-09-21 

- 331 Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: Ω2ΙΤΩ63-5ΨΜ) 

24979/29.09.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1ο 

εκτός 
332 Λήψη απόφασης για 

την παράταση της 

σύμβασης 

εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου 

χρόνου συνολικού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων εργασίας  

του προσωπικού 95 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 

(Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) στο Δήμο 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού 
του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των 
δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση 
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αριθμού 95 

ατόμων σύμφωνα 

με τις διατάξεις 

του άρθρου 147 

του Ν. 4831/2021, 

για την 

αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών – 

πρόσκαιρων 

αναγκών για για 

την αντιμετώπιση 

της ανάγκης 

περιορισμού της 

διασποράς του 

κορωνοϊού. 

 

του Αγίου Δημητρίου, με δεδομένο το γεγονός ότι 

εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που 

οδήγησαν στην πρόσληψή τους,  για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έτους 2021, 

ως κάτωθι: 

Α) Για τους προσληφθέντες των οποίων οι 

συμβάσεις τους λήγουν 30/09/2021 παρατείνονται 

από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.12.2021. 

Β) Για τους προσληφθέντες των οποίων οι 

συμβάσεις τους λήγουν 25/10/2021, παρατείνονται 

τη από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.12.2021. 

(ΑΔΑ: ΨΠ85Ω63-Ω6Τ) 

έμμισθης εντολής. 

 

1ο 333 Λήψη απόφασης α) για ανάκληση της 
320/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία είχε εγκριθεί η 
4η αναμόρφωση προϋπολογισμού και 
τεχνικού προγράμματος για το έτος 
2021 και β) για εκ νέου έγκριση της 4ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 
τεχνικού προγράμματος έτους 2021. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Η κα Αχουλιά  ψήφισε  λευκό. 

Α) Εγκρίνει την ανάκληση της 320/2021 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη 

απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 

2021.» 

 

Β) Εγκρίνει εκ νέου την  4η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  
οικονομικού έτους 2021 στο σκέλος των εσόδων 
και στο σκέλος των   εξόδων  ψηφίζοντας τις 
σχετικές ισόποσες πιστώσεις 

(ΑΔΑ: ΨΠΜΩΩ63-Λ4Ω) 

 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. 

2ο 334 
Λήψη απόφασης για ανανεώσεις και 

εγγραφές νέων μελών στα ΚΑΠΗ του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 
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Δήμου μας ατελώς για το έτος 2022. 

 

Εγκρίνει την έναρξη από 1η Οκτωβρίου 2021 

εγγραφής νέων μελών στα ΚΑΠΗ του δήμου μας, 

καθώς και την ετήσια ανανέωση των παλαιών 

μελών για το έτος 2022, χωρίς την οικονομική 

συμμετοχή τους -3 ευρώ- ατελώς, λόγω της 

προοπτικής εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας και το έτος 

2022, εφαρμόζοντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που προβλέπονται από την νομοθεσία 

(ΑΔΑ: 64ΟΑΩ63-ΞΕΔ) 

 

3ο 335 
Λήψη απόφασης για διαγραφή  

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη ,  Δημοτικό Φόρο και πρόστιμα 

ποσού 3.792,46€ από το χρεώστη 

ΑΡΜΟΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών. 

(ΑΔΑ: 98Μ9Ω63-3ΨΨ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

39η Τακτική Συνεδρίαση 04-10-21 

- 336 Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: Ω5Δ3Ω63-838) 

25632/06.10.21 

 

Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1ο 

εκτός 
337 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 
333/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής στο σκέλος που αφορά στην 
έγκριση της 4ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού και τεχνικού 
προγράμματος έτους 2021. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της 333/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « 

Λήψη απόφασης α) για ανάκληση της 320/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία είχε εγκριθεί η 4η αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για 

το έτος 2021 και β) για εκ νέου έγκριση της 4ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού 

 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 
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προγράμματος έτους 2021.» και κατά συνέπεια 

εγκρίνει την τροποποίηση της 4ης Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  

οικονομικού έτους 2021 στο σκέλος που αφορά 

την μείωση του ΚΑ 00.6421.01 κατά 14.000€ και 

την ισόποση  αύξηση του ΚΑ 00.6492.01. 

Β) Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση. 

(ΑΔΑ: Ψ3ΒΤΩ63-ΘΡΘ) 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.` 

2ο 

εκτός 
338 

Λήψη απόφασης για έγκριση Γ΄ 
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Πολιτισμού , Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος Δήμου Αγ. 
Δημητρίου οικονομικού έτους 2021. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά (κ. Πρεκετές) 

 
Εγκρίνει την 58/2021 απόφαση του ΝΠΔΔ 

«Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού 

Αττικής» και κατά συνέπεια εγκρίνει την 3η 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021  του ανωτέρω ΝΠΔΔ 

(ΑΔΑ: ΡΟΠΔΩ63-ΕΨΜ) 

25635/06.10.21 

πρωτ.αποκ/νης 

131414/22.10.2

1 

δικό μας 

27457/25.10.21 

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. 

3ο 

εκτός 
339 Λήψη απόφασης για έγκριση της 

33/2021 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος 

και της διενέργειας απευθείας 

ανάθεσης  της Προμήθειας καυσίμων 

και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων με τη διαδικασία 

του  κατεπείγοντος . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1)Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 

αριθμ. 33/2021 μελέτης για την «Προμήθεια 

καυσίμων και προμήθεια λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων του Δήμου» που συνέταξε η 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος. με την διαδικασία του 

κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 

4412/2016. 

2)Εγκρίνει την διαδικασία για την απευθείας 

ανάθεση και τη διενέργεια της δαπάνης για την 

«Προμήθεια καυσίμων και προμήθεια λιπαντικών 

 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 
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για κίνηση μεταφορικών μέσων. 

(ΑΔΑ: 6ΟΕΧΩ63-4ΓΗ) 

άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

1ο - 
Προέλεγχος Απολογισμού 

Οικονομικού έτους 2020 . 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

2ο 340 Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης 
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου 
Αγίου Δημητρίου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 52/2021 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας 

με την επωνυμία «Οργανισμός , Παιδείας , 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου 

Δημητρίου Αττικής (ΟΠΚΑΠ)» και κατά συνέπεια 

την  3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 

(ΑΔΑ: ΨΘΨΖΩ63-ΠΓΟ) 

25639/06.10.21 

πρωτ.αποκ/νης 

13177/25.10.21 

δικό μας 

27592/26.10.21 

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. 

3ο 341 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

διαδικασίας για την ανάθεση της 

υπηρεσίας  για την «Κοπή – κλάδεμα 

ψηλών δέντρων κι εκρίζωση κορμών 

δέντρων» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1)Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 

αριθμ. 32/2021 μελέτης για την υπηρεσία   «Κοπή -

κλάδεμα ψηλών δένδρων  και εκρίζωση  κορμών  

δένδρων» που συνέταξε η Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος. 
2)Εγκρίνει τη διαδικασία για την απευθείας ανάθεση 

που αφορά στη υπηρεσία   «Κοπή -κλάδεμα ψηλών 

δένδρων  και εκρίζωση  κορμών  δένδρων» και τη 

διενέργεια της δαπάνης συνολικού  ποσού 

37.156,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος 

του ΚΑ 35.6262.09 (ποσό 29.995,60€) και του ΚΑ 

35.6262.04 (ποσό 7.161,00€). 

 (ΑΔΑ: ΩΝΗΛΩ63-Ο0Μ) 

 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. 

40η Τακτική Συνεδρίαση 12-10-21 

1ο 342 Προέλεγχος 

Απολογισμού 

Οικονομικού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Μετά τον προέλεγχο των στοιχείων του 

 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, 
καθώς και τους προϋπολογισμούς, 
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια 
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έτους 2020 . απολογιστικού πίνακα έτους 2020  στο σκέλος των 

εσόδων και στο σκέλος των εξόδων με τις 

διαπιστωθείσες υπερβάσεις   , διαβιβάζει τα 

παραπάνω στοιχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

έγκριση, χωρίς καμία παρατήρηση. 

(ΑΔΑ: ΩΙΖΕΩ63-ΑΥΒ) 

προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις 
πεπραγμένων των νομικών προσώπων και 
επιχειρήσεων του Δήμου. 

 

2ο 343 
Λήψη απόφασης για ανάκληση της 

339/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης 

για έγκριση της 33/2021 μελέτης της 

Δ/νσης Περ/ντος και της διενέργειας 

απευθείας ανάθεσης  της Προμήθειας 

καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων με τη διαδικασία 

του  κατεπείγοντος» . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ανάκληση της 339/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης 

για έγκριση της 33/2021 μελέτης της Δ/νσης 

Περ/ντος και της διενέργειας απευθείας ανάθεσης  

της Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων με τη διαδικασία του  

κατεπείγοντος», διότι δεν θα πραγματοποιηθεί η 

προμήθεια καυσίμων με την διαδικασία που 

περιγράφεται σε αυτή 
 

(ΑΔΑ: ΩΜΖΧΩ63-0ΩΜ) 

 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 344 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

33/2021 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος 

και της διενέργειας απευθείας 

ανάθεσης  της Προμήθειας καυσίμων 

και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων με τη διαδικασία 

του  κατεπείγοντος . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1)Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 

αριθμ. 33/2021 μελέτης για την «Προμήθεια 

καυσίμων και προμήθεια λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων του Δήμου» που συνέταξε η 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

2)Εγκρίνει τη διενέργεια  απευθείας ανάθεσης που 

αφορά στην ανωτέρω προμήθεια. 

(ΑΔΑ: 9ΖΠ1Ω63-ΦΚ9) 

 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. 

4ο 345 
Λήψη απόφασης για έγκριση των 

27/31-8-21, 29/17-06-21 & 30/29-09-21 

πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το 27/2021  πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 

του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 

26828/18.10.21 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 
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οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών». 

αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  

και  τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων για 

την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 

οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών » και 

κρίνει ότι η  μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνεχίζει 

στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που αφορά 

στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών  

Β) Εγκρίνει το 29/2021  πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών για την  ανωτέρω 

προμήθεια και  αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη 

την εταιρεία   “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με ποσό προσφοράς #704.320,00#€ με 

ΦΠΑ 24%. 

Γ) Εγκρίνει το 30/2021  πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης για την  ανωτέρω 

προμήθεια και  αναθέτει την Προμήθεια στην 

εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  αντί του ποσού των #704.320,00# € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

(ΑΔΑ: ΩΜΟ7Ω63-Υ46) 

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. 

 

 

5ο 346 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
25/2021  πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου για την 
υποστήριξη των υπηρεσιών στο 
πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ» στο 
σκέλος που αφορά στην κατακύρωση 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το 25/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού. 

(ΑΔΑ: 60ΠΣΩ63-ΣΑΡ) 

26834/18.10.21 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 
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του διαγωνισμού. ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. 

6ο 347 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. 
αριθ. 4/2021 Τεχνικής μελέτης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης 
"Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 
συνοδευτικού εξοπλισμού". 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει: 

1)  την 4/2021   μελέτη που έχει  συνταχθεί από τη 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικό  για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού άνω των ορίων για την  

"Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 

συνοδευτικού εξοπλισμού", 

 2) την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων 

Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης 

(ΑΔΑ: 6ΤΧΚΩ63-0ΨΥ) 

 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. 

7ο 348 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης που αφορά τις εκδηλώσεις 
της Εθνικής Επετείου της 28ηςης 
Οκτωβρίου 2021 καθώς και της 
εορταστικής περιόδου των 
Χριστουγέννων 2021» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 

(ΑΔΑ: ΨΖ59Ω63-ΨΞΨ) 

 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. 

 

8ο 349 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης 

 στ) Αποφασίζει για: 
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εργασιών για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

 

εργασιών. 

(ΑΔΑ: ΩΖΠΩΩ63-Κ3Ρ) 

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. 

9ο 350 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών για το έργο: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών. 

(ΑΔΑ: ΨΚ8ΜΩ63-Φ2Ρ) 

 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. 

10ο 351 
Λήψη απόφασης για έγκριση 

οικονομικής ενίσχυσης απόρων 

δημοτών – κατοίκων του Δήμου και 

εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.200€, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

202 του Ν. 3463/2006. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει 

Α)την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε 

οικονομικά αδύναμους κατοίκους-δημότες  του 

Δήμου 

Β) Την εξειδίκευση πίστωσης 

(ΑΔΑ: 6163Ω63-ΥΨΞ) 

 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.` 

11ο 352 
Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία  X. & X. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ 
για την «Επέκταση – αναβάθμιση 
υποδομών στις οποίες παρέχονται 
κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Αγίου 
Δημητρίου με κωδικό ΟΠΣ 5033222- ΕΠ 
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (για τα τμήματα 1,3 
&4)». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την επιστροφή εγγυητικής  καλής 

εκτέλεσης. 

(ΑΔΑ: 6ΙΜΙΩ63-ΟΞ6) 

 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 
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άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

12ο 353 Λήψη απόφασης για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 2.207,20€ για την κάλυψη 
δαπάνης μεταφοράς οχημάτων από το 
Δήμο Αγίου Δημητρίου προς την ΔΔΔΥ 
Άνω Λιοσίων και ορισμός υπολόγου. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: ΨΞΣΟΩ63-4ΧΝ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

13ο 354 Λήψη απόφασης για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 500,00€ για την κάλυψη 
δαπάνης ανανέωσης αδειών 
κυκλοφορίας δίκυκλων και ανανέωση 
κάρτας ψηφιακού ταχογράφου και 
ορισμός υπολόγου. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 6ΚΓΡΩ63-ΟΒΧ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

41η Τακτική Συνεδρίαση 18-10-21 

- 355 Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: ΩΘΔΞΩ63-8ΙΣ) 

27106/20.10.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1ο 

εκτός 
356 

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 40.000€ σε βάρος του 

ΚΑ 00.6731.00 που αφορά έκτακτη 

επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης. 

(ΑΔΑ: 6Ξ4ΕΩ63-ΕΝΦ) 

 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. 
2ο 

εκτός 
357 

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 60.000€ σε βάρος του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 
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ΚΑ 00.6731.00 που αφορά έκτακτη 

επιχορήγηση της Β/θμιας Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου. 

 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης 

(ΑΔΑ: ΩΑΧΘΩ63-ΑΦΓ) 

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. 
1ο - 

Λήψη απόφασης για έγκριση του 

πρακτικού της επιτροπής για την  

ανάθεση  της Προμήθειας καυσίμων 

και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων με τη διαδικασία 

του  κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

2ο 358 
Λήψη απόφασης για διαγραφή  

βεβαιωμένων οφειλών από Δημοτικά 

Τέλη  ποσού 2.528,04€ από το 

χρεώστη ΣΙΜΙ ΑΕ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών. 

(ΑΔΑ: ΨΔΚΦΩ63-7Ρ8) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

3ο 359 
Λήψη απόφασης για 

έκδοση 

χρηματικού 

εντάλματος 

προπληρωμής 

συνολικού 

ποσού 

2.538,00€ σε 

βάρος του ΚΑ 

20.6211.01 

προϋπολογισμο

ύ έτους 2021 

που αφορά 

δαπάνη  για 

ηλεκτροφωτισμ

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 6Γ9ΝΩ63-1ΜΑ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 
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ό στις οδούς 

Πυθαγόρα 46, 

Ηούς 4, Δράμας 

6 , Δέγλερη και 

Δημοσθένους 

και Σοφ. 

Βενιζέλου 79 

και για ορισμό 

υπολόγου. 

4ο 360 
Λήψη απόφασης για τον ορισμό 

συμβολαιογράφου για την σύνταξη 

συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς 

της αποβιωσάσης Αικατερίνης 

Μπαλωμένου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει την συμβολαιογράφο  κα Ελευθερία Ι. 

Αγγάνη και της αναθέτει να  προβεί στη σύνταξη 

συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς 

εκ διαθήκης της αποβιωσάσης Αικατερίνης 

Μπαλωμένου που αφορά την ψιλή κυριότητα του 

ακινήτου στο Ο.Τ. 930 του Δήμου, στην οδό 

Ηπείρου 29, με ΚΑΕΚ 050034104004/0/0,. 

(ΑΔΑ: ΩΣ2ΕΩ63-Ξ9Η) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

42η Έκτακτη Συνεδρίαση 19-10-21 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 

43η Έκτακτη Συνεδρίαση 20-10-21 

- 361 
Λήψη απόφασης για τον 

κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

παρούσης συνεδρίασης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 

του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 

άρθρου  77 του Ν. 4555/2018. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό. 

Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 

20ης  Οκτωβρίου 2021  για τους λόγους που 

αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 27006/71/19-10-2021 

πρόσκληση της Προέδρου της Ο.Ε 

(ΑΔΑ: 6ΦΘΞΩ63-ΡΙΑ) 

27372/22.10.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1ο 362 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

πρακτικού της επιτροπής για την  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την από 19/10/2021 γνωμοδότηση της 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 
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ανάθεση  της Προμήθειας καυσίμων 

και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων με τη διαδικασία 

του  κατεπείγοντος. 

 

επιτροπής για την «1. Προμήθεια λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων & 2. Προμήθεια 

καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» και 

αναθέτει την προμήθεια στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΟΜΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

 

(ΑΔΑ: 6ΨΠΔΩ63-ΨΡΩ) 

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. 

44η Τακτική Συνεδρίαση 19-10-21 

- 363 Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: ΨΟΥ1Ω63-Τ30) 

28397/03.11.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1ο 

εκτός 
364 Λήψη απόφασης για έγκριση της 

39/2021 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος 

και της διενέργειας απευθείας 

ανάθεσης  της Προμήθειας καυσίμων 

για κίνηση μεταφορικών μέσων και 

συγκεκριμένα πετρελαίου κίνησης, με 

τη διαδικασία του  κατεπείγοντος . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1)Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 

αριθμ. 39/2021 μελέτης για την «Προμήθεια 

καυσίμων κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου» 

και συγκεκριμένα για την προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των 

οχημάτων του Δήμου,  που συνέταξε η Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος 

2)Εγκρίνει την αποδέσμευση των ΚΑ 10.6641.01, 

20.6641.01, 30.6641.01, 35.6641.01, 50.6641.01, 

70.6641.01 που περιλαμβάνονται στην μελέτη του 

διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 

μεταφορικών μέσων», και αφορούν το έτος 2021 

3)Εγκρίνει τη διενέργεια  της απευθείας ανάθεσης 

που αφορά στην ανωτέρω προμήθεια σε βάρος των 

ΚΑ 

 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. 
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4)Να ζητηθεί προσφορά από τον προσωρινό 

ανάδοχο του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων». 

(ΑΔΑ: 6ΩΖΜΩ63-ΦΜ1) 

1ο 365 
Λήψη απόφασης για τον έλεγχο 
απολογιστικών στοιχείων γ΄ τριμήνου 
προϋπολογισμού έτους 2021. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την  υλοποίηση του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 τόσο στο σκέλος των 

εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων,  ήτοι τα 

απολογιστικά στοιχεία του γ΄ Τριμήνου και 

υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο  την τριμηνιαία 

έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το  γ ' τρίμηνο 

έτους 2021 (ήτοι  την κατάσταση εσόδων και 

εξόδων) συνοδευόμενη από την εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και την 

έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. 

(ΑΔΑ: ΨΔΝΙΩ63-Α3Ν) 

 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.. 

2ο 366 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση 
των υπαρχόντων υποσυστημάτων και 
προμήθειας ολοκληρωμένου ενιαίου 
πληροφοριακού συστήματος για το 
Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την   αντικατάσταση των υπαρχόντων 

υποσυστημάτων με ένα ολοκληρωμένο ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα για το Δήμο και τα Νομικά 

του Πρόσωπα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του Δήμου μας και την υποστήριξη των 

Υπηρεσιών μας 

(ΑΔΑ: 6ΝΞΥΩ63-ΛΒΧ) 

  Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

3ο 367 
Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πιστώσεων σε βάρος του ΚΑ  

00.6735.00 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» 

& σε βάρος του ΚΑ  00.6734.02 με 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1)Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης στον 

Κ.Α.Ε 00.6735.00 με τίτλο  «Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς συλλόγους και σωματεία » 

 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 
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τίτλο «Επιχορηγήσεις πολιτιστικών, 

εθνικοτοπικών και εξωραϊστικών 

συλλόγων» του προϋπολογισμού έτους 

2021. 

 

προϋπολογισμού έτους 2021 ,  συνολικού ποσού 

«ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €)» για το έτος 

2021, 

2)Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης στον 

Κ.Α.Ε 00.6734.02 με τίτλο  «Επιχορήγηση 

πολιτιστικών  συλλόγων» προϋπολογισμού έτους 

2021 ,  συνολικού ποσού 20.000,00 € για το έτος 

2021 
 

(ΑΔΑ: 6Μ99Ω63-Σ01) 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα 

του Δήμου.. 

4ο - 
Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πιστώσεων σε βάρος του ΚΑ  

00.6734.02 προϋπολογισμού έτους 

2021 για επιχορήγηση πολιτιστικών, 

ενθοτοπικών και εξωραϊστικών 

συλλόγων. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

5ο 368 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την  ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Επεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης σχολικών κτιρίων 
Δήμου Αγίου Δημητρίου». 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει το 1/2021 του παρόντος διαγωνισμού  

πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για το έργο 

«Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών 

κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου», που αφορά στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική 

Προσφορά» και την σειρά μειοδοσίας όπως 

αποτυπώνεται στον πίνακα 2 του πρακτικού  και 

κρίνει ότι: 

1. Η συμμετέχουσα εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» με ΑΑ προσφοράς 

#227541, αποκλείεται από το διαγωνισμό 

διότι δεν πληροί τους όρους της 

εγκεκριμένης διακήρυξης. 

2. Η συμμετέχουσα εταιρεία «ΛΟΥΓΚΑΣ Χ.-

ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΑ 

προσφοράς #228560 ,αποκλείεται από το 

διαγωνισμό διότι δεν πληροί τους όρους της 

 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. 
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εγκεκριμένης διακήρυξης. 

3.Οι πέντε (5) προσφορές των συμμετεχουσών κατά 

σειρά μειοδοσίας εταιρειών,  οι οποίες είναι 

μεγαλύτερες από τον μέσο όρο του συνόλου των 

εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που 

υποβλήθηκαν (26,04%), συνιστούν ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές. 

Β) Εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης (ΕΙΔΙΚΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 TOY 

Ν4412/2016 ΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) η οποία θα αποσταλεί μέσω της 

λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ, προς τους πέντε οικονομικούς φορείς 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν ως ασυνήθιστα 

χαμηλές, προκειμένου να εξηγήσουν την τιμή ή το 

κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίησή της. 

Γ) Συγκροτεί ομάδα εργασίας κατά τα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 4.1 παρ.(η) της Διακήρυξης, 

για την εξέταση των εξηγήσεων 

(ΑΔΑ: 6ΤΡΩΩ63-ΗΜΥ) 

6ο 369 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου 

ΑΠΕ – τακτoποιητικού του έργου 

«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 

τμήματος ΟΤ 1080 (Ξάνθης)». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον  3ο ΑΠΕ - τακτοποιητικό του έργου 

«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος ΟΤ 

1080 (Ξάνθης)» 

(ΑΔΑ: 6ΜΤΨΩ63-ΜΡ7) 

   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. 
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7ο 370 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας για την 

περαίωση εργασιών του έργου 

«Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών. 

(ΑΔΑ: ΩΤΙΛΩ63-9ΙΜ) 

 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. 

8ο 371 Λήψη απόφασης για απόδοση του 
2229/2021 χεπ και απαλλαγή του 
Βερύκκοκου Ιωάννη από υπόλογο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: Ψ40ΛΩ63-Σ4Ν) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

45η Τακτική Συνεδρίαση 02-11-21 

- 372 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: 9ΦΧΟΩ63-ΩΚ6) 

28800/5.11.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1o 

εκτός 
373 

Λήψη απόφασης για έκδοση 

χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 11.325,00€ 

σε βάρος του ΚΑ 20.6211.01 

προϋπολογισμού έτους 2021 που 

αφορά δαπάνη  για μεταφορά 

εναέριου υποσταθμού στην οδό 

Αγίου Δημητρίου 235 και για 

ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: Ω8ΡΗΩ63-Ι6Ε) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

2ο 

εκτός 

374 
Λήψη απόφασης για τροποποίηση 

της 367/2021 απόφασης της Ο.Ε.  

στο σκέλος που αφορά στην 

εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 367/2021 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την 

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
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του ΚΑ 00.6735.00με τίτλο 

«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία» 

προϋπολογισμού έτους 2021. 

απόφασης για εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος 

του ΚΑ  00.6735.00 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» & σε βάρος 

του ΚΑ  00.6734.02 με τίτλο «Επιχορηγήσεις 

πολιτιστικών, εθνικοτοπικών και εξωραϊστικών 

συλλόγων» του προϋπολογισμού έτους 2021», 

στο σκέλος που αφορά την εξειδίκευση πίστωσης 

σε βάρος του ΚΑ 00.6735.00 με τίτλο 

«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 

σωματεία» του προϋπολογισμού έτους λόγω μη 

ορθής καταχώρησης αιτήματος του συλλόγου Γ.Σ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ. 

(ΑΔΑ: ΨΥΦΩΩ63-60Α) 

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. 

1ο 375 
Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 

τεχνικού προγράμματος έτους 2021. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος) 

Α) Εγκρίνει την  5η 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. 

(ΑΔΑ: ΩΔΚΑΩ63-ΛΘ2) 

 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.. 

2ο 376 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

πρακτικού της επιτροπής για την  

ανάθεση  της Προμήθειας καυσίμων 

(πετρέλαιο κίνησης) για κίνηση 

μεταφορικών μέσων με τη διαδικασία 

του  κατεπείγοντος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την από 02/11/2021 γνωμοδότηση της 

επιτροπής για την «Προμήθεια καυσίμων για 

κίνηση μεταφορικών μέσων» και συγκεκριμένα για 

την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αναθέτει την 

προμήθεια στον ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ (BEST OIL) 

 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 
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(ΑΔΑ: ΩΥΘΤΩ63-ΒΨΙ) φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

3ο 377 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια 

διαγωνισμού για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει: 

1) τη μελέτη 70/2020 η οποία έχει  συνταχθεί  από  

τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  για την εκπόνηση 

της μελέτης  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 

2) την εκτέλεση της  εκπόνησης της μελέτης με 

ανοιχτό  διαγωνισμό, και 

Β)Καταρτίζει τους όρους 

διακήρυξης για την 

διενέργεια ανοιχτού 

διαγωνισμού για  την 

εκπόνηση της μελέτης , 

προϋπολογισμού 388.190,78 

Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  24 % , 

σε βάρος του ΚΑ 64.7412.02 

(ΑΔΑ: 64ΞΟΩ63-ΜΔΣ) 

 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. 

4ο 378 Λήψη απόφασης για έγκριση της 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια 

διαγωνισμού για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει: 

1) τη μελέτη 57/2021 η οποία έχει  συνταχθεί  από  

τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  για την κατασκευή 

του έργου  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021» 

2) την εκτέλεση του ανωτέρω έργου με ανοικτό 

διαγωνισμό κάτω των ορίων , και 

Β)Καταρτίζει τους όρους 

διακήρυξης για την 

 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 
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διενέργεια ανοιχτού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων 

για την κατασκευή του 

έργου , προϋπολογισμού 

710.500,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α.  24 % , σε βάρος του 

ΚΑ 30.7333.03 

(ΑΔΑ: 6ΚΙΕΩ63-9ΤΞ) 

δημόσιους υπαλλήλους. 

5ο 379 Λήψη απόφασης για έγκριση της 

μελέτης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια 

διαγωνισμού για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ 

ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει: 

1) τη μελέτη 50/2021 η οποία έχει  συνταχθεί  από  

τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  για την κατασκευή 

του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ 

ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 

2) την εκτέλεση του ανωτέρω έργου με ανοικτό 

διαγωνισμό κάτω των ορίων , και 

Β)Καταρτίζει τους όρους 

διακήρυξης για την 

διενέργεια ανοιχτού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων 

για την κατασκευή του 

έργου , προϋπολογισμού 

431.500,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α.  24 % , σε βάρος του 

ΚΑ 64.7323.02 

 

(ΑΔΑ: ΩΦ6ΤΩ63-ΟΨΩ) 

 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. 
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6ο 380 Λήψη απόφασης για συγκρότηση 

επιτροπής διαγωνισμού για τα έργα: 1) 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021» & 

2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ 

ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συγκρότηση της επιτροπής 

 

(ΑΔΑ: 6Χ2ΣΩ63-ΛΕΧ) 

 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. 
7ο 381 Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης της υπ’αρ. πρωτ. 22872/6-

9-21 σύμβασης για τα «Εργαλεία 

Συνεργείου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης για την «Προμήθεια εργαλεία 

συνεργείου με την εταιρεία TECNOPNEUMATIC 

AE, για εξήντα (60) μέρες 

(ΑΔΑ: 9ΤΞΣΩ63-3ΣΓ) 

 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. 

46η Τακτική Συνεδρίαση 10-11-21 

- 382 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: ΨΗΠ4Ω63-ΠΡ3) 

29592/12.11.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1ο 

εκτός 

383 
Λήψη απόφασης για διόρθωση της 

306/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης 

για εξουσιοδότηση δικηγόρου για 

παράσταση στο Εφετείο Αθηνών και 

για την άσκηση ανταίτησης  (αφορά 

καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας 

αποζημίωσης στα ΟΤ Γ535,753A  & 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την διόρθωση της 306/2020  

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

«Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση δικηγόρου για 

παράσταση στο Εφετείο Αθηνών και για την 

άσκηση ανταίτησης  (αφορά καθορισμό προσωρινής 

τιμής μονάδας αποζημίωσης στα ΟΤ Γ535,753A  & 

753B).», ώστε να ασκηθεί ανταίτηση από τη 

 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) 
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753B).» Δικηγόρο του Δήμου κα Ευθυμία Καδδά. 

 (ΑΔΑ: 6ΓΦ1Ω63-3ΤΘ) 

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. 

 

1ο 384 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

31/2021 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για τις ομάδες  του 

διαγωνισμού «1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ- 2. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το 31/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, για την «1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ- 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

29600/12.11.21 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 
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ – 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – 4. 

ΠΡΟΜΗΘEΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

στο σκέλος που αφορά στην 

κατακύρωση των ομάδων 1, 2 & 3. 

ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

– 4. ΠΡΟΜΗΘEΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»  και: 

Α) Αναθέτει: 

 1. την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»  Ομάδα 1 για τα έτη 

2021-2022, στον “ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ ” 

με έκπτωση 4,60 % και ποσό προϋπολογισμού 

#412.380,00# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ»  Ομάδα 2 για τα έτη 2021-2022, 

στην εταιρεία “ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” με έκπτωση 

11,51% και ποσό προϋπολογισμού #263.089,99# € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Β) Για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ Ομάδα 3», λόγω κατάθεσης ελλιπών 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, να απευθυνθεί 
πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο, «ΔΕΠΑ 
Α.Ε.» για την προσκόμισή τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 103, παράγραφος 2 του Νόμου 4412/2016, 
όπως ισχύει. 

(ΑΔΑ: Ψ6ΝΨΩ63-ΛΓΘ) 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. 

2ο 385 
Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης 

Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΠΑΠ)» . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά, Γιαννέζος ψήφισαν 

λευκό. 

Εγκρίνει την 68/2021 απόφαση του ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού 
Αττικής» και κατά συνέπεια εγκρίνει την 4η 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 

29598/12.11.21 

πρωτ. Αποκ. 
168047/28.12.21 

δικό μας 

34748/30.12.21 

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. 
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(ΑΔΑ: ΨΚΘΒΩ63-ΓΣΗ) 

3ο 386 
Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. 

αριθ.11/2021 Τεχνικής μελέτης της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος  και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης για την 

"Προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας" 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)Εγκρίνει: 

1)  την 11/2021   μελέτη που έχει  συνταχθεί από 

τη Δ/νση Περιβάλλοντος  για τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την  

"Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας", 

2) την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού , 

συνολικού προϋπολογισμού  146.071,24€   

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σε  βάρος των   ΚΑ 

που αναφέρονται στην μελέτη 

(ΑΔΑ: Ψ5Κ5Ω63-ΒΙ9) 

 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. 

4ο 387 
Λήψη απόφασης για έγκριση της  

36/2021 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. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό 

 

1)Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 

αριθμ. 36/2021 μελέτης για  τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ» που συνέταξε η 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 
2)Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση που αφορά στην 

υπηρεσία   «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 

ΧΩΡΩΝ» στην εταιρεία  ΕΛΕΚΤ ΑΕ έναντι του 

ποσού 58.528,00  €  με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ 2γ του άρθρου 32 Ν.4412/16 

περί κατεπείγοντος. 

(ΑΔΑ: ΩΙΜΚΩ63-Ξ6Ρ) 

 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. 

5ο 388 
Λήψη απόφασης για έγκριση της ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    - 
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81/2021 τεχνικής έκθεσης για την 

«Προμήθεια και τοποθέτηση 

συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό 

Γυμναστήριο». 

 

Την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου τα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής να μελετήσουν 

διεξοδικότερα το θέμα. 

 

 

6ο 389 
Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη 

ανακοπής και αίτησης αναστολής στο 

διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά της 

ΔΔΠ1121/2021 διαταγής πληρωμής 

και του Παναγιώτη Μαντζανά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
  

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό. 

Εγκρίνει, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος 

θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης 

τους από τους επιδικασθένες από 29/4/2021 

τόκους 
 

(ΑΔΑ: ΩΜΔΜΩ63-ΑΧΤ) 

 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 ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 
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7ο 390 
Λήψη απόφασης για α) άσκηση 

αίτησης ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών για καθορισμό 

προσωρινής τιμής μονάδας 

αποζημίωσης των τμημάτων περιοχής 

ΕΚΤΕΛ που μετατρέπονται σε 

χρηματική εισφορά από εισφορά σε γη 

β) διόρθωση της 427/2020 απόφασης 

ως προς το ασκηθέν ένδικο μέσο και 

γ) μερική παραίτηση από το 

δικόγραφο αιτήσεως αναιρέσεως (ως 

προς τον 1ο λόγο αναίρεσης) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει: 

α) τη διόρθωση του ασκηθέντος ενδίκου μέσου  

β)την εν μέρει παραίτηση από το δικόγραφο της από 

18/12/2020 με αρ. καταθέσεως 1972/2020 αιτήσεως 

αναιρέσεως και συγκεκριμένα από τον 1ο λόγο της 

αιτήσεως αναιρέσεως αυτής και γ)Την  άσκηση 

αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων) για 

καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης 

των τμημάτων περιοχής ΕΚΤΕΛ που μετατρέπονται 

σε χρηματική εισφορά από εισφορά σε γη των εξής 

ιδιοκτησιών και ιδιοκτητών. 

 

(ΑΔΑ: 6ΨΗΤΩ63-3ΥΩ) 

 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 ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

8ο 391 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα 

ΚΟΚ συνολικού ποσού 3.425,50€ της 

εταιρείας EXECUTIVE LEASING 

AE  και επαναβεβαίωση σε άλλους 

χρεώστες. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 3.425,50€ 

πλέον προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών από 

παραβάσεις ΚΟΚ λόγω μίσθωσης – χρονομίσθωσης 

οχημάτων της εταιρείας EXECUTIVE LEASING 

AE  και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
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 (ΑΔΑ: 651ΑΩ63-Ρ4Β) 

47η Τακτική Συνεδρίαση 16-11-21 

- 392 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: 6Ε5ΘΩ63-ΓΜ2) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1ο 

εκτός 

393 
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 

πίστωσης  ποσού έως 620€ σε βάρος 

του ΚΑ 00.6431.01   που αφορά στην 

πραγματοποίηση  ενημερωτικής 

ημερίδας κατά του καρκίνου στις 24 

Νοεμβρίου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης του ΚΑΕ 

00.6431.01  με τίτλο «EΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»   

συνολικού  προϋπολογισμού έως του ποσού των 

«Εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00 €) συμπ. ΦΠΑ για 

το έτος 2021, για τις δαπάνες που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας κατά του 

καρκίνου στις 24 Νοεμβρίου, και ώρα 18:00, στο 

Δημοτικό Θέατρο " ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ " 

(ΑΔΑ: 69ΞΧΩ63-8ΨΔ) 

 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. 

1ο 394 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

81/2021 τεχνικής έκθεσης για την 

“προμήθεια και τοποθέτηση 

συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό 

Γυμναστήριο” 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (Γιαννέζος ,  

Αχουλιά) 
 

Εγκρίνει τα αναθεωρημένα τεύχη της 81/2021 

μελέτης δημοπράτησης καθώς και το σχέδιο των 

όρων διακήρυξης  για την «Προμήθεια και 

τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο 

Δημοτικό Γυμναστήριο» του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την 

Περιφέρεια Αττικής και προκειμένου να 

 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. 
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υποβληθούν στην Περιφέρεια για την εκ μέρους 

τους έγκριση 

(ΑΔΑ: Ω0ΙΛΩ63-Ψ0Υ) 

2ο 395 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης  

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ 

Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου 

Αγίου Δημητρίου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 

O κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό. 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 68/2021 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας 

με την επωνυμία «Οργανισμός , Παιδείας , 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου 

Δημητρίου Αττικής (ΟΠΚΑΠ)» και κατά συνέπεια 

την 4 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 

(ΑΔΑ: 6ΦΑΘΩ63-Ψ6Σ) 

30307/19.11.21 

Πρωτ. Αποκ. 

168592/29.12.21 

Δικό μας 

34762/30.12.21 

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. 

3ο 396 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

48/2021 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος 

και της διενέργειας απευθείας 

ανάθεσης της Προμήθειας πετρελαίου 

θέρμανσης με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 

αριθμ. 41/2021 μελέτης για την «Προμήθεια 

καυσίμων για θέρμανση» και συγκεκριμένα για την 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη 

των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, που 

συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

2) Εγκρίνει την αποδέσμευση του ΚΑ 10.6643.01 

που περιλαμβάνεται στην μελέτη του διαγωνισμού 

«Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση», και αφορά 

το έτος 2021 

(ΑΔΑ: ΩΤ39Ω63-ΙΝΗ) 

 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. 

4ο 397 
Λήψη απόφασης για κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

προφορικής – πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

κοινόχρηστου χώρου ως ανθοπωλείου 

για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης φανερής , 

πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Δημοτικού 

Νεκροταφείου 

 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 
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νεκροταφείου. (ΑΔΑ: 6ΔΤ1Ω63-ΨΦΥ) 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. 

5ο 398 
Λήψη απόφασης για κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

προφορικής – πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

κοινόχρηστου χώρου ως ανθοπωλείου 

για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού 

νεκροταφείου Δάφνης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει εκ νέου τους όρους διακήρυξης φανερής 

, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Δημοτικού 

Νεκροταφείου Δάφνης – Υμηττού 

(ΑΔΑ: 6Ρ8ΞΩ63-Ξ1Β) 

 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. 

6ο 399 
Λήψη απόφασης για κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

προφορικής – πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

κυλικείου που προορίζετια να 

εξυπηρετεί το Δημοτικό Νεκροταφείο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει εκ νέου τους όρους διακήρυξης φανερής 

, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού 

Νεκροταφείου. 

(ΑΔΑ: 6ΜΜ0Ω63-ΧΥ7) 

 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. 

7ο 400 
Λήψη απόφασης για έγκριση της από 

5/11/2021 γνωμοδότησης για την 

ανάθεση της υπηρεσίας «Κοπή-

κλάδεμα ψηλών δέντρων και εκρίζωση 

κορμών δένδρων» με τη διαδικασία του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος ) 

Η κα Αχουλιά ψήφισε λευκό 

 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 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3



69 

 

κατεπείγοντος. Εγκρίνει την από 5/11/2021 γνωμοδότηση και 

αναθέτει την υπηρεσία για την «Κοπή – κλάδεμα 

ψηλών δένδρων και εκρίζωση κορμών δένδρων» 

στην εταιρεία ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με 

τιμή 30.096,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 

τις κατηγορίες Α & Β, διότι η προσφορά της είναι 

εντός των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής 

έκθεσης και χαμηλότερη έναντι των υπολοίπων 

προσφορών. 

(ΑΔΑ: ΨΧ9ΩΩ63-Σ30) 

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. 

8ο 401 
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. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει Α)την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων 

σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους-δημότες του 

Δήμου, σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της 

αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Β) Την εξειδίκευση 

πίστωσης. 

(ΑΔΑ: ΩΑ1ΖΩ63-ΥΝΣ) 

 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. 

9ο 402 
Λήψη απόφασης για έγκριση των 

πεπραγμένων και του διαχειριστικού 

απολογισμού της δομής κοινωνικού 

συσσιτίου για το διάστημα από 1/3/21 

έως 31/08/21 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων και 

διαχειριστικού απολογισμού της δομής Παροχής 

Συσσιτίου για το διάστημα από 1/3/21 έως 

31/08/21. 

(ΑΔΑ: ΩΤΠ6Ω63-7Β8) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

10ο 403 
Λήψη απόφασης για έγκριση των 

πεπραγμένων και του διαχειριστικού 

απολογισμού του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου για το διάστημα από 

1/3/21 έως 31/08/21 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων και 

διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου για το διάστημα από 1/3/21 έως 

31/08/21. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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(ΑΔΑ: 64ΥΖΩ63-9Σ9) 

11ο 404 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα 

ΚΟΚ συνολικού ποσού 65,50€ και 

επαναβεβαίωση σε άλλο χρεώστη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 65,50€ 

πλέον προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών από 

παραβάσεις ΚΟΚ 

(ΑΔΑ: 63ΝΙΩ63-05Ο) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

12ο 405 
Λήψη απόφασης για την χορήγηση 

δεύτερης παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ. 

19237/14-07-2020 σύμβασης για την 

«Προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών Δήμου Αγίου 

Δημητρίου» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί δεύτερη παράταση 

(ΑΔΑ: 6ΡΜΡΩ63-0ΘΣ) 

30538/23.11.21 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. 

13ο - 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας για την 

περαίωση εργασιών του έργου “ 

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου 

μεταξύ των οδών Αργοστολίου – 

Βαμβακάρη- Μακρυγιάννη” 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

14ο 406 
Λήψη απόφασης για την επιστροφή 

εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 

εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ για την ομάδα 2 

– Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για την 

«Προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την επιστροφή εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης 

(ΑΔΑ: ΨΕ1ΛΩ63-ΖΜ6) 

 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. 

15ο 407 
Λήψη απόφασης για έγκριση των 

δαπανηθέντων ποσών 1.048,50 € για 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 
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την ανανέωση της πάγιας 

προκαταβολής. 

Εγκρίνει τις δαπάνες ποσού 1.048,50. 

(ΑΔΑ: 6ΑΨΞΩ63-1ΨΛ) 

16ο 408 
Λήψη απόφασης για απόδοση του 

719/2021 χεπ και απαλλαγή του 

Καράβη Αντώνη από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει απόδοση χεπ και απαλλαγή υπόλογου 

(ΑΔΑ: ΩΝΗ4Ω63-Δ6Δ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

48η Τακτική Συνεδρίαση 25-11-21 

- 409 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης  στα  

παρακάτω θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 6Λ49Ω63-7ΜΙ) 

31242/29.11.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1ο 

εκτός 

410 
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 

πίστωσης  ποσού έως 9.700€ για την 

προμήθεια πρωτοχρονιάτικης  πίτας  

και των αναμνηστικών δώρων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 

(ΑΔΑ: ΨΛΔΜΩ63-ΠΟ9) 

 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. 
2ο 

εκτός 

411 
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 

πίστωσης  ποσού έως 150€  σε βάρος 

του ΚΑ 00.6431.01 που αφορά στο 

Πρόγραμμα Δράσης για την πρόληψη 

και καταπολέμηση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης στους χώρους εργασίας 

και στους χώρους για την εξυπηρέτηση 

των πολιτών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 

(ΑΔΑ: ΩΦΙ8Ω63-ΘΙΕ) 

 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. 
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 412 
Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 

30915/25-11-2021 αιτήματος πέντε 

εργαζόμενων στο Δήμο με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται το υπ’ αρ. πρωτ. 30915/25-11-2021 

αίτημα των πέντε εργαζόμενων του Δήμου με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

1ο - 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

περί αναπροσαρμογής ή μη 

συντελεστών καθαριότητας και 

φωτισμού  για το έτος 2021. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

2ο 413 
Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης 

Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΠΑΠ)» . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  

Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός) 

 

Εγκρίνει την 79/2021 σε ορθή επανάληψη 

απόφαση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου 

Δημητρίου Νομού Αττικής» και κατά συνέπεια 

εγκρίνει την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021  του ανωτέρω ΝΠΔΔ 

(ΑΔΑ: ΨΗΧΩΩ63-1ΗΙ) 

31240/29.11.21 

Πρωτ. Αποκ. 

169454/31.12.21 

Δικό μας 

137/04.01.22 

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. 

3ο 414 
Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 2.000€ σε βάρος του 

ΚΑ 15.6443.01  που αφορά δαπάνες 

στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας 

ημέρας των ατόμων με αναπηρία. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 
 

(ΑΔΑ: ΨΗ5ΨΩ63-ΠΙΖ) 

 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: 6ΠΘ1Ω63-3Β3



73 

 

4ο 415 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 4.000€ σε βάρος του 

ΚΑ 00.6433.01  που αφορά στη 

βράβευση δύο χρυσών 

παραολυμπιονικών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 

(ΑΔΑ: 6Ρ15Ω63-ΛΡΠ) 

 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. 
5ο 416 

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος του 

ΚΑ 00.6731.00 που αφορά έκτακτη 

επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης 

(ΑΔΑ: 687ΩΩ63-Ο6Ζ) 

 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. 
6ο 417 

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος 

του ΚΑ 00.6731.00 που αφορά 

έκτακτη επιχορήγηση της Β/θμιας 

Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης 

(ΑΔΑ: 6ΤΕΔΩ63-Α50) 

 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. 
7ο - 

Λήψη απόφασης για ανάκληση της 

378/2021  απόφασης της Ο.Ε με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση 

της μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   
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διαγωνισμού για την 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021». 

8ο - 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια 

διαγωνισμού για την 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021». 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

9ο - 
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση 

μέλους της επιτροπής διαγωνισμού για 

το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

10ο 418 
Λήψη απόφασης για συγκρότηση 

επιτροπής διαγωνισμού για την 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας 

ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 

διαγωνισμού της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ορίζει χρήστη  – χειριστή για 

καταχώρηση στο ΕΣΗΔΗΣ 

(ΑΔΑ: 6ΗΔΙΩ63-Ξ2Φ) 

 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. 

11ο 419 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

υπ'αριθμ. 66/2021 μελέτη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Βρεττός ψήφισε λευκό. 

Εγκρίνει την 66/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί  

από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΣΙΜΠΑ. 

 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 
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(ΑΔΑ: 6178Ω63-ΑΟΙ) φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

12ο 420 
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο 

για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει την υπ’ αρ. 66/2021 μελέτη της 

Δ.Τ.Υ./Δ.Α.Δ. με τίτλο «ανάπλαση οδών 

Μακρυγιάννη και Κατσίμπα» και προϋπολογισμό 

1.519.620,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%. 

2) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης 

της πράξης «Ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και 

Κατσίμπα» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

για το έτος 2021, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.2) 

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΩΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

Μέτρο 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις», Υπομέτρο 

1.1 «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων 

κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο 

αυτών» της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου με 

αρ. πρωτ. 4410/22.6.2021 με προϋπολογισμό 

1.519.620,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%. 
3) Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης με 

Κωδικό: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2021, 

για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 , Άξονας 

Προτεραιότητας (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΖΩΩΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», όπως 

διατυπώνονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων 

Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ). 
4) Εγκρίνει την κάλυψη από ίδιους πόρους του 

Δήμου του επί πλέον ποσού που θα προκύψει από το 

ποσό χρηματοδότησης του προγράμματος 

5)  Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για τις περαιτέρω 

ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση 

χρηματοδότησης. 

31335/30.11.21 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 
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(ΑΔΑ: 6ΝΗΒΩ63-ΑΝΗ) 

13ο - 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας για την 

περαίωση εργασιών του έργου 

«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου 

μεταξύ των οδών Αργοστολίου – 

Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη». 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
  

14ο 421 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης για 

την Μελέτη Κολυμβητηρίου και 

Κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 2116 

και 2117» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί δεύτερη παράταση προθεσμίας περαίωσης 

εκπόνησης της όλης μελέτης για την « Μελέτη 

Κολυμβητηρίου και Κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 

2116 και 2117» για έξι (6) μήνες 

(ΑΔΑ: Ψ5ΡΦΩ63-ΨΑΟ) 

 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. 

15ο 422 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 

ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 

«Περιβαλλοντική αναβάθμιση – 

ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ 

σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Βρεττός ψήφισε λευκό. 

Εγκρίνει τον  1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του 

έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση 

τμημάτων οδών πέριξ σταθμού Μετρό Αγίου 

Δημητρίου». 

(ΑΔΑ: ΨΜ2ΝΩ63-ΝΩΒ) 

 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. 

16ο - 
Λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης 

αναίρεσης κατά του Παναιώτη Χαντζή 

και κατά της υπ’ αρ. Α 790/2021 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά. (Αφορά πράξη επιβολής 

εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ). 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
  

49η Τακτική Συνεδρίαση 30-11-21 
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- 423 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

(ΑΔΑ: ΩΞΕ5Ω63-ΣΦΨ) 

32096/7.12.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1ο 

εκτός 

424 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 
πρωτ. 31208/29-11-2021 αιτήματος 
πέντε εργαζόμενων στο Δήμο με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου περί 
αποδοχής της αίτησής τους για 
ασφαλιστικά μέτρα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 31208/29-11-

2021αίτημα των πέντε εργαζόμενων του Δήμου με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

2ο 

εκτός 

425 
Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 
πρωτ. 31182/29-11-2021 αιτήματος 
τριών εργαζόμενων στο Δήμο με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου περί 
αποδοχής της αίτησής τους για 
ασφαλιστικά μέτρα καθώς και της 
αγωγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 31182/29-11-

2021αίτημα των τριών εργαζόμενων του Δήμου με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

3ο 

εκτός 

426 Λήψη απόφασης για μετάθεση της 
ημερομηνίας αποσφράγισης του 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή 
και συνοδευτικού εξοπλισμού». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας 

αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

(ΑΔΑ: 9ΟΓΨΩ63-Ρ6Σ) 

 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. 

1ο 427 
Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο περί αναπροσαρμογής ή 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα 
σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, 
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μη συντελεστών καθαριότητας και 

φωτισμού  για το έτος 2022. 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά (κ.κ. Βρεττός, 

Αχουλιά, Γιαννέζος) 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει 

τους γενικούς – ειδικούς συντελεστές των 

δημοτικών τελών για το έτος 2022 

με την επιφύλαξη της περ. v΄ της παρ. 1Β του 
άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους 
και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου 
απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις 
αξιολογούνται υποχρεωτικά από την 
οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, 
από την έναρξη ισχύος τους. 

2ο 428 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

34/2021 μελέτης και της διαδικασίας 

για την ανάθεση της υπηρεσίας  για 

την «Φυτοπροστασία δένδρων κλπ 

από επιβλαβή έντομα» . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Αχουλιά, 

Βρεττός) 

1)Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 

αριθμ. 34/2021 μελέτης για την υπηρεσία   

«Φυτοπροστασία δένδρων κλπ από επιβλαβή έντομα 

» που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 

2)Εγκρίνει τη διαδικασία για την απευθείας ανάθεση 

που αφορά στη υπηρεσία   «Φυτοπροστασία 

δένδρων κλπ από επιβλαβή έντομα» και τη 

διενέργεια της δαπάνης συνολικού  ποσού 

18.463,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος 

του ΚΑ 35.6262.16, το οποίο θα αφαιρεθεί από το 

ποσό του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού για την «Λειτουργική αναβάθμιση 

χώρων πρασίνου: πλατειών, πάρκων , παιδότοπων 

κλπ κοινόχρηστων χώρων» που είναι σε εξέλιξη 

(ΑΔΑ: 6ΤΥ4Ω63-ΗΝΟ) 

 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 429 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος και της 

διενέργειας απευθείας ανάθεσης  της 

Προμήθειας καυσίμων για κίνηση 

μεταφορικών μέσων και 

συγκεκριμένα πετρελαίου κίνησης, 

με τη διαδικασία του  κατεπείγοντος 

. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 43/2021 

τεχνικής έκθεσης 

2. Εγκρίνει την αποδέσμευση των ΚΑ 10.6641.01, 

20.6641.01, 30.6641.01, 35.6641.01, 50.6641.01, 

70.6641.01 που περιλαμβάνονται στην μελέτη του 

διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 

 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 
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 μεταφορικών μέσων», και αφορούν το έτος 2022 

3. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την 

«Προμήθεια καυσίμων κίνηση μεταφορικών μέσων 

του Δήμου» 

(ΑΔΑ: Ψ87ΟΩ63-93Ρ) 

άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

4ο 430 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 
πρωτ. 31024/26-11-2021 αιτήματος 
εργαζόμενου στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 31024/26-11-

2021αίτημα του εργαζόμενου  του Δήμου με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

5ο 431 
Λήψη απόφασης για ανάκληση 

της 378/2021  απόφασης της Ο.Ε 

με θέμα: «Λήψη απόφασης για 

έγκριση της μελέτης και 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

για τη διενέργεια διαγωνισμού 

για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021», ως προς το 

σκέλος Β’ αυτής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την ανάκληση της 378/2021  απόφασης της 

Ο.Ε με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση της 

μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια διαγωνισμού για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021»,  ως 

προς το σκέλος Β’ αυτής που αφορά την κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

διαγωνισμού για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021» 

(ΑΔΑ: 97ΝΡΩ63-7ΕΠ) 

 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. 

6ο 432 
Λήψη απόφασης για κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια διαγωνισμού για την 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 

2021». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης 

για την διενέργεια ανοιχτού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων 

για την κατασκευή του έργου  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 

2021» 

 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 
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(ΑΔΑ: ΨΗΩΘΩ63-0ΗΘ) δημόσιους υπαλλήλους. 

7ο 433 
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση 

μέλους της επιτροπής διαγωνισμού 

για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αντικατάσταση του αναπληρωματικού 

μέλους . 

(ΑΔΑ: 609ΚΩ63-Α6Β) 

 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. 

8ο - 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας για την 

περαίωση εργασιών του έργου 

«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου 

μεταξύ των οδών Αργοστολίου – 

Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη». 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

9ο 434 
Λήψη απόφασης για παράταση 

προθεσμίας της προγραμματικής 

σύμβασης για το έργο «Διαπλάτυνση 

της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου 

από Θεομήτορος έως Γράμμου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Αχουλιά, 

Γιαννέζος) 

Εγκρίνει: 

1)την παράταση κατά σαράντα δύο (42) μήνες της 

χρονικής ισχύος της από 22/02/2018 

Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 

22/12/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 

της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 

22/06/2025, 

2)την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 

22/2/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 

32097/7.12.21 θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και 
τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών 
συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 
του ν. 4412/2016. 
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προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της. 

(ΑΔΑ: ΨΕ44Ω63-961) 

10ο 435 
Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20.6495.01 

ποσού έως 3.906€ για «Δαπάνες για 

εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών 

ενημέρωσης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης. 

 (ΑΔΑ: 6ΓΠ0Ω63-ΗΟΜ) 

 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.. 

11ο 436 
Λήψη απόφασης για την επιστροφή 

εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  για 

την  «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 

μεταφορικών μέσων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επιστροφή της εγγυητικής. 

 (ΑΔΑ: ΩΝΩΩΩ63-ΨΦ5) 

 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 - 
Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα 

υποστήριξης από το Δήμο για την 

εφαρμογή του διπλογραφικού 

συστήματος στον ΟΠΑΠ 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

13ο 437 
Λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης 

αναίρεσης κατά του Παναγιώτη Χαντζή 

και κατά της υπ’ αρ. Α 790/2021 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά. (Αφορά πράξη επιβολής 

εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ    
 

Ο κ. Βρεττός απείχε της ψηφοφορίας. 
 

Α) Εγκρίνει την άσκηση κατά της απόφασης Α 

790/2021 του ΣΤ’ Τμήματος Μονομελούς 

 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 
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Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και του Παναγιώτη 

Χαντζή του Ιωάννη, αίτησης αναίρεσης ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας με αίτημα να αναιρεθεί 

η απόφαση αυτή και να απορριφθεί η από 31-05-

2017 προσφυγή του. 

Β) Εξουσιοδοτεί  τη δικηγόρου του Δήμου μας με 
πάγια αντιμισθία για την άσκηση της ως άνω 
αίτησης αναίρεσης και την παράσταση στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας προς εκπροσώπηση 
του.  

(ΑΔΑ: ΩΥΣΗΩ63-778) 

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. 

14ο 438 Λήψη απόφασης για απόδοση του 
2560/2021 χεπ και απαλλαγή του 
Καμπάδαη Σταύρου από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

υπόλογο. 

 (ΑΔΑ: 69ΑΟΩ63-ΓΕ8) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

15ο 439 
Λήψη απόφασης για απόδοση του ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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2230/2021 χεπ και απαλλαγή του 
Παναγόπουλου Νικόλαου από 
υπόλογο. 

υπόλογο. 

 (ΑΔΑ: 6ΖΧΑΩ63-ΙΩΥ) 

 

16ο 440 Λήψη απόφασης για απόδοση του 

2426/2021 χεπ και απαλλαγή του 

Kαρναμζάρη  από υπόλογο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

υπόλογο. 

 (ΑΔΑ: 6ΝΑ5Ω63-5ΧΩ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

17ο 441 
Λήψη απόφασης για έγκριση των 

δαπανηθέντων ποσών 600,00 € για την 

ανανέωση της πάγιας προκαταβολής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις δαπάνες 

 

 (ΑΔΑ: Ω0ΙΕΩ63-ΝΙΠ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

50η Τακτική Συνεδρίαση 07-12-21 

- 442 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης  στα  

παρακάτω θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: ΨΡΞΗΩ63-Δ5Ο) 

32404/8.12.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1ο 

εκτός 

443 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
32018/06-12-2021 αιτήματος δέκα 
οκτώ εργαζόμενων στο Δήμο με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 
αγωγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 32018/06-12-
2021αίτημα των δέκα οκτώ εργαζόμενων του 
Δήμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

2ο  

εκτός 

444 
Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 

31878/3-12-21 αιτήματος του 

Προέδρου της Τ.Κ. Κερασιάς για την 

παροχή Χριστουγεννιάτικου 

στολισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη δωρεά χριστουγεννιάτικου στολισμού  

(20 επίστηλα) στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

3ο 

εκτός 

445 
Λήψη απόφασης για έγκριση της από 

2/12/21 γνωμοδότησης  της επιτροπής 

για την  ανάθεση  της Προμήθειας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την από 02/12/2021 γνωμοδότηση της 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 

τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) με τη 

διαδικασία του  κατεπείγοντος. 

 

επιτροπής για την «Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση»  και αναθέτει την προμήθεια στην 

εταιρεία  ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

(ΑΔΑ: Ω8ΗΓΩ63-ΡΛΙ) 

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. 

1ο 446 
Λήψη απόφασης για την σύνταξη 

Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 

2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

Αττικής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Πρεκετές , 

Αχουλιά) 
 

Συντάσσει  το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 

έτους 2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου που 

ανέρχεται στο ποσόν των 8.204.641,00€, το οποίο  

θα υποβληθεί περαιτέρω μαζί με τον 

Προϋπολογισμό για έγκριση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο 

(ΑΔΑ: 6ΕΞΟΩ63-0Λ0) 

 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.. 

2ο 447 
Λήψη απόφασης για την σύνταξη 

Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 

του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Πρεκετές , 

Αχουλιά) 
 

Συντάσσει  το Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2022 

του Δήμου Αγίου Δημητρίου που ανέρχεται στο 

ποσόν των 39.221.425,35€ το οποίο  θα υποβληθεί 

περαιτέρω  για έγκριση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 
 

(ΑΔΑ: ΨΥ6ΤΩ63-ΤΓΔ) 

 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 448 
Λήψη απόφασης για κατάρτιση  του ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου Αττικής για το έτος 2022. 

 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά  (κ.κ. Πρεκετές, 

Αχουλιά) 

 

Καταρτίζει το σχέδιο  ολοκληρωμένου πλαισίου 

δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίου Δημητρίου   για 

το έτος 2022,  αφού έλαβε υπόψη της όλα τα 

σχετικά που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας απόφασης και το διαβιβάζει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για έγκριση. 

(ΑΔΑ: 6ΠΞΠΩ63-5ΚΕ) 

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.. 

4ο 449 
Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
31349/30-11-214 αιτήματος 
εργαζόμενης στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 31349/30-11-2021 

αίτημα της εργαζόμενης  του Δήμου με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

5ο 450 
Λήψη απόφασης για τη διάθεση 96 

δωροεπιταγών, προσφοράς της 

Οικογένειας Ηλία Δούκα στους/στις 

εθελοντές/ριες του ΚΦΑΔ για τα 

Χριστούγεννα 2021. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διάθεση ενενήντα έξι (96) 

δωροεπιταγών προσφοράς της Οικογένειας Ηλία 

Δούκα, ποσού 20 € έκαστη, στους 48 εθελοντές και 

στις εθελόντριες του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 

Αγίου Δημητρίου (ΚΦΑΔ). 

(ΑΔΑ: 616ΚΩ63-Ν9Γ) 

 ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή 

κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς 

τον Δήμο. 

6ο 451 
Λήψη απόφασης για την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
συνολικού ποσού 10.550€ για την 
κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας 
οχημάτων του Δήμου για το 2022 και 
ορισμός υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: ΩΙ3ΕΩ63-ΧΡΞ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

7o 452 Λήψη απόφασης για απόδοση του ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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2194/2021 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και απαλλαγή του 
Χρήστου Νικόλαου από υπόλογο. 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 9ΨΞΨΩ63-ΖΜΜ) 

διατάξεις) 

 

8o 453 
Λήψη απόφασης για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας για την 

περαίωση εργασιών του έργου 

«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου 

μεταξύ των οδών Αργοστολίου – 

Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Πρεκετές, 

Αχουλιά) 

Χορηγεί τρίτη παράταση προθεσμίας για την 

εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανάπλαση 

κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών  

Αργοστολίου – Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη» για 

τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 03/03/2022. 

(ΑΔΑ: Ψ5ΙΝΩ63-ΖΧΩ) 

 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. 

9o 454 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από τέλη 

νεκροταφείου ποσού 120,00€. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών 

(ΑΔΑ: 63ΩΕΩ63-ΚΑ7) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

10o 455 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από τέλη 

νεκροταφείου ποσού 60,00€. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών 

(ΑΔΑ: ΨΣΝΣΩ63-Ε99) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

51η Τακτική Συνεδρίαση 14-12-21 

- 456 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης  στα  

παρακάτω θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 6ΔΦΩΩ63-ΡΡΜ) 

33502/20.12.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

1o 

εκτός 
457 

Λήψη απόφασης για διαμόρφωση  του 

σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

ΑΔΑ: 6ΠΘ1Ω63-3Β3
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2022 κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 

2228/10-12-2021 γνώμης του 

παρατηρητηρίου οικονομικής 

αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου 

του προϋπολογισμού. 

 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά (κ.κ. Πρεκετές , 

Αχουλιά, Γιαννέζος) 
 

Διαμορφώνει  το Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 

2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου που ανέρχεται 

στο ποσόν των 39.221.425,35€,  κατόπιν της υπ' αρ. 

πρωτ. 2228/10-12-2021 γνώμης του 

Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των 

ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του 

Δήμου μας, το οποίο  υποβάλλεται περαιτέρω  για 

έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

(ΑΔΑ: ΨΡΙΠΩ63-Ω2Κ) 

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.. 

2ο 

εκτός 

458 Λήψη απόφασης α) για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 7.000€ σε βάρος του ΚΑ 
00.6221.01 για την προμήθεια καρτών 
προπληρωμής τελών μηχανής 
γραμματοσήμανσης και β) για ορισμό 
υπολόγου. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

 

(ΑΔΑ: 62ΠΔΩ63-ΠΨΕ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

3ο 

εκτός 

459 Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα 

υποστήριξης από το Δήμο για την 

εφαρμογή του διπλογραφικού 

συστήματος στον ΟΠΑΠ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Βεβαιώνει ότι ο αριθμός των υπηρετούντων 

υπαλλήλων του Δήμου μας δεν επαρκεί για την 

κάλυψη της υποχρέωσης εφαρμογής του 

διπλογραφικού συστήματος Γενικής και αναλυτικής 

Λογιστικής – Κοστολόγησης,  στο νομικό πρόσωπο 

του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός 

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος 

(ΟΠΑΠ)» . 

 

(ΑΔΑ: Ψ7Ψ3Ω63-Μ2Σ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

 

4ο 

εκτός 

460 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 

δωροεπιταγών κρέατος στους 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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ωφελούμενους του κοινωνικού 

παντοπωλείου και του κοινωνικού 

συσσιτίου.. 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση δωροεπιταγών κρέατος 

συνολικού ποσού 5.210,00€ για τις 249 οικογένειες 

– ωφελούμενους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και 

το Κοινωνικό Συσσίτιο , λόγω των εορτών των 

Χριστουγέννων. 

 

(ΑΔΑ: 638ΟΩ63-ΔΒ2) 

1ο 461 
Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς 

εν ζωή ακινήτου στου κ. Βασιλείου 

Καράμπαμπα επιφάνειας 560 τμ επί της 

οδού Πλουτάρχου 57 για την ανέγερση 

βρεφονηπιακού σταθμού με την 

ονομασία «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
 

1)Αποδέχεται την υπ’ αρ. πρωτ.32080/6-12-

2021αίτηση – δήλωση του κ. Βασίλειου 

Καράμπαμπα εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες 

και την ευγνωμοσύνη της προς τον δωρητή κ. 

Βασίλειο Καράμπαμπα. 

2) Αποδέχεται τη δωρεά προς το Δήμο κατά 

κυριότητα, νομή και κατοχή ακινήτου ιδιοκτησίας 

Βασίλειου Καράμπαμπα που βρίσκεται στο ΟΤ 364 

και επί της οδού Πλουτάρχου 57 επιφανείας 560 τμ 

με ΚΑΕΚ 050033709004/0/0, υπό τον όρο να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο ακίνητο αυτό 

Βρεφονηπιακός Σταθμός για τις ανάγκες του Δήμου 

που θα ονομαστεί «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ», 

στην μνήμη του οποίου θα πραγματοποιηθεί η 

δωρεά αυτή. 

3) Εγκρίνει την καταβολή από τον Δήμο μας όλων 

ανεξαιρέτως των απαιτούμενων δαπανών για την 

σύνταξη, υπογραφή και μεταγραφή (καταχώρηση 

στα βιβλία του Κτηματολογίου) , του συμβολαίου 

δωρεάς εν ζωή και ενδεικτικά των  φόρων δωρεάς, 

σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, βεβαιώσεων 

μηχανικών, των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων, 

των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών, των 

εξόδων καταχώρησης του συμβολαίου δωρεάς στα 

βιβλία του Κτηματολογίου και γενικά όλων των 

απαιτούμενων δαπανών για την ολοκλήρωση της 

δωρεάς ακόμη και αν δεν αναγράφονται στην 

παρούσα απόφαση και αν βαρύνουν κατά νόμο τον 

 ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, 

κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο. 
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δωρητή, αφού ο δωρητής κ. Βασίλειος 

Καράμπαμπας δεν θα βαρύνεται με δαπάνη 

οποιαδήποτε. 

4) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε 

σχετικού εγγράφου δωρεάς του ακινήτου (δηλώσεις 

στην Εφορία, συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής 

δωρεάς κλπ) και θα αναθέσει σε συμβολαιογράφο 

την σύνταξη του συμβολαίου δωρεάς εν ζωή. 

5) Εγκρίνει την επίσπευση των διαδικασιών 

τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου ώστε να 

χαρακτηριστεί το ανωτέρω οικόπεδο βρεφονηπιακός 

σταθμός. 

6) Διαβιβάζει την εν λόγω απόφαση καθώς και τον 

σχετικό φάκελο στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

προκειμένου να συντάξει τοπογραφικό διάγραμμα 

του δωρούμενου ακινήτου που θα επισυναφθεί στην 

συμβολαιογραφική πράξη καθώς και να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση 

του ρυμοτομικού σχεδίου. 
 

(ΑΔΑ: 6643Ω63-ΦΧΑ) 

2ο 462 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022 του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά (κ. Πρεκετές, 

Αχουλιά, Γιαννέζος)    

 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την 

επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

οικονομικού έτους 2022, και κατά συνέπεια και την 

75/2021 απόφαση του ΝΠΔΔ 
 

(ΑΔΑ: ΨΕ04Ω63-358) 

33659/20.12.21 

πρωτ.αποκ. 

1730/07.01.22 

δικό μας 

408/07.01.22 

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. 
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3ο 463 
Λήψη απόφασης για κατάρτιση – 

ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης για το οικονομικό έτος 2022 

του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Προστασίας  Αγίου 

Δημητρίου Αττικής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά (κ. Πρεκετές, 

Αχουλιά, Γιαννέζος)    
 

 Εγκρίνει και  ψηφίζει  το σχέδιο  

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του 

ΝΠΔΔ με την επωνυμία. “Οργανισμός Παιδείας, 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας  Αγίου 

Δημητρίου” για το έτος 2022,  και κατά συνέπεια 

εγκρίνει την 76/2021 απόφασή του. 
 

(ΑΔΑ: ΨΔ38Ω63-7Χ2) 

33505/20.12.21 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. 

4ο 464 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
32019/06-12-2021 αιτήματος είκοσι 
επτά εργαζόμενων στο Δήμο με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 32019/06-12-

2021αίτημα των είκοσι επτά εργαζόμενων του 

Δήμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 
 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

5o 465 Λήψη απόφασης α) για άσκηση ή µη 
άσκηση ανακοπής και αίτησης 
αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών και β) για 
καταβολή επιδικασθέντων ποσών 
(αµοιβών ∆ΕΑ∆Α∆) στην Μαρία 
Αχουλιά και στον Γεώργιο Ζέρβα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
 

Η κα Αχουλιά δεν μετείχε στη συζήτηση του 

θέματος και στην ψηφοφορία 

Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό διότι διαφωνεί με τη 

διαδικασία 

Παραπέμπει το θέμα  στο Δημοτικό Συμβούλιο  για 
την λήψη απόφασης σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, διότι  σε πολιτικό 
επίπεδο πρέπει να επιληφθεί της υπόθεσης το ίδιο 
Σώμα καθώς  η όλη υπόθεση είχε ξεκινήσει από την 
απόφαση του ΔΣ του 2011 που είχε ορίσει ότι θα 
καταβληθούν τα οφειλόμενα σε μισθοδοσίες 
εξαιρώντας τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της ΔΕΑΔΑΔ. 

 2.Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 
είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφασης που 
λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή 
μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της 
αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για 
τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό 
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά 
του. 
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6o 466 Λήψη απόφασης για μη άσκηση 
έφεσης κατά της 10959/2021 
απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών επιδοθείσα την 
3/12/2021. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την μη άσκηση έφεσης κατά της 

10959/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών και την πληρωμή του 

προστίμου των 3.000€ συνολικά για τις δύο 

παραβάσεις  του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 στο 

χώρο του Δημοτικού Σταδίου. 

(ΑΔΑ: ΨΟΚΒΩ63-Κ9Ο) 

 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 ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

7o 467 
Λήψη απόφασης για καταβολή 

αποζημίωσης ποσού 77€ για 

αποκατάσταση ζημιών αυτοκινήτου  

στην Frani Valentina. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο 

μας. 

ΑΔΑ: 6Ν1ΕΩ63-Μ30 

 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 
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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. 

8o 468 
Λήψη απόφασης για συγκρότηση 

επιτροπής προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση 

κοινόχρηστου χώρου τμήματος ΟΤ 

1080». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση 

κοινόχρηστου χώρου τμήματος ΟΤ 1080» 
 

(ΑΔΑ: Ω896Ω63-ΝΑΘ) 

 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 
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Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

9o - Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ. αριθ. 29/2021 τεχνικής μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια διαγωνισμού για την 
«Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων , προμήθεια 
ανταλλακτικών  & προμήθεια και 
επισκευή ελαστικών". 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

10ο - 
Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ 

αρ. πρωτ. 36534/31-12-2020 σύμβασης 

για τις «Μεταφορές προσώπων». 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

11ο 469 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 

προμήθειας επαγγελματικού 

εξοπλισμού και την εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού έως 4.100,00€ σε 

βάρος του ΚΑ 60.6699.01 με τίτλο 

«Λοιπές προμήθειες για τη δομή 

παροχής βασικών αγαθών». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 

(ΑΔΑ: ΨΜ72Ω63-2ΜΞ) 

 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. 

12ο 470 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 

προμήθειας επίπλων και την 

εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 

4.100,00€ σε βάρος του ΚΑ 60.6699.02 

με τίτλο «Λοιπές προμήθειες για το 

Κέντρο Κοινότητας». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης. 

(ΑΔΑ: 6ΗΙΒΩ63-ΔΙ3) 

 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 
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παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα 
του Δήμου.. 

13ο 471 
Λήψη απόφασης για διαγραφή 

βεβαιωμένων οφειλών από τέλη 

νεκροταφείου ποσού 15,00€. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. 
 

(ΑΔΑ: ΨΙ5ΚΩ63-ΕΛΡ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

14ο 472 
Λήψη απόφασης  για έγκριση α) 

δαπανηθέντων ποσών 1.431,32 € και β) 

δαπανηθέντων ποσών 1.456,80€, για 

την ανανέωση της πάγιας 

προκαταβολής  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις δαπάνες. 

 

(ΑΔΑ: ΩΞΡΞΩ63-Η6Ο) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

15ο 473 
Λήψη απόφασης για απόδοση του 

2373/2021 χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και απαλλαγή του 

Διονυσόπουλου Διονύσιου από 

υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει απόδοση χεπ και απαλλαγή υπόλογου 

 

(ΑΔΑ: ΨΟΙ0Ω63-ΗΓΡ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

16ο 474 
Λήψη απόφασης για απόδοση του 

2371/2021 χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και απαλλαγή του 

Καραφωτιά Θεοφύλακτου από 

υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει απόδοση χεπ και απαλλαγή υπόλογου 

 

(ΑΔΑ: Ω2ΖΓΩ63-394) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

17ο - Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ. αριθ. 54/2021 τεχνικής μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια οργάνων και λοιπού 
εξοπλισμού για την δημιουργία 
παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 289". 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   
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18ο 475 
Λήψη απόφασης για έγκριση 44/2021 

μελέτης και της διαδικασίας για την 

ανάθεση της υπηρεσίας  για την 

«Συντήρηση – επέκταση – 

αντικατάσταση πρασίνου σε 

κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο»  

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος) 

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν λευκό. 
 

Εγκρίνει την μελέτη και αναθέτει την προμήθεια. 

 

(ΑΔΑ: ΨΖΧΟΩ63-ΓΙΥ) 

 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. 

 

52η Τακτική Συνεδρίαση 21-12-21 

- 476 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης  στα  

παρακάτω θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 69ΠΥΩ63-ΔΣ6) 

34297/27.12.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

1o 

εκτός 
477 

Λήψη απόφασης  για την μετάθεση της 

ημερομηνίας αποσφράγισης τoυ 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

συστημικούς αριθμούς 184703 για την 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας 

αποσφράγισης τoυ ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

συστημικούς αριθμούς 184703 για την 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». από την Τρίτη 21/12/2021 

και ώρα 10.00 στην Τρίτη 11/01/2022  και ώρα 

10.00. 

(ΑΔΑ: 6ΝΘΟΩ63-ΨΥΩ) 

 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. 

1ο 478 
Λήψη απόφασης  για έγκριση της 

88/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ με 

την επωνυμία. “Οργανισμός 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Πρεκετές,  

34300/27.12.21 

πρωτ. Αποκ. 

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, 
καθώς και τους προϋπολογισμούς, 
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια 
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Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου 

Δημητρίου” που αφορά στην 

έγκριση του προϋπολογισμού  έτους 

2022. 

 

Γιαννέζος)    

 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την 

επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ» οικονομικού έτους 2022, και κατά 

συνέπεια και την 88/2021 απόφαση του ΝΠΔΔ 

 

(ΑΔΑ: 6Α17Ω63-Τ39) 
 

1734/07.01.22 

δικό μας 

411/07.01.22 

προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις 
πεπραγμένων των νομικών προσώπων και 
επιχειρήσεων του Δήμου. 

2ο 479 
Λήψη απόφασης για έγκριση της 

89/2021  απόφασης του ΝΠΔΔ με την 

επωνυμία. “Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 

Αγίου Δημητρίου” που αφορά στην 

έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (ΟΠΔ) του ΝΠΔΔ για το έτος 

2022. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Πρεκετές,  

Γιαννέζος)    
 

 

 Εγκρίνει και  ψηφίζει  το σχέδιο  

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του 

ΝΠΔΔ με την επωνυμία. “Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου 

Δημητρίου” για το έτος 2022,  και κατά συνέπεια 

εγκρίνει την 89/2021 απόφασή του 

(ΑΔΑ: Ω5ΨΙΩ63-Α0Δ) 

34302/27.12.21 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. 

3ο 480 
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 

υπ. αριθ. 5/2021 τεχνικής μελέτης της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  και 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια διαγωνισμού για την 

"Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου" 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)Εγκρίνει: 

1)  την 5/2021   μελέτη που έχει  συνταχθεί από τη 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την  
"Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου ", 

2) την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

 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 
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Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού. 

(ΑΔΑ: 63Ξ1Ω63-Γ6Φ) 

Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

4ο 481 
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 

υπ. αριθ. 7/2021 Τεχνικής μελέτης της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια διαγωνισμού για την 

"Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

(Απορρυπαντικών & σαπουνιών) για το 

Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  (Οργανισμό 

παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και 

προστασίας , οργανισμό πολιτισμού, 

αθλητισμού και περιβάλλοντος , Α' 

βάθμιας  & Β΄βάθμιας σχολικής 

επιτροπής)". 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την αναβολή λήψης απόφασης στην επόμενη 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προκειμένου να μελετηθούν  διεξοδικότερα η 

μελέτη και το σχέδιο των όρων διακήρυξης. 

 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. 

5ο 482 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ. αριθ. 72/2021 Τεχνικής Μελέτης 
"Συντήρηση αντλιοστασίων , 
συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και 
λοιπών αυτοματισμών, συντήρηση 
Η/Μ εγκαταστάσεων στην 
κατασκήνωση Ραφήνας, συντήρηση 
και επισκευή κλιματιστικών 
μηχανημάτων" 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)Εγκρίνει: 

1)  την 72/2021   μελέτη που έχει  συνταχθεί από 

τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την   
"Συντήρηση αντλιοστασίων , συντήρηση Η/Μ 

συντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών, 

συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην 

κατασκήνωση Ραφήνας, συντήρηση και επισκευή 

κλιματιστικών μηχανημάτων", 

2) την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 

(ΑΔΑ: 6ΑΣΔΩ63-ΒΔΥ) 

 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. 
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6ο 483 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ. αριθ. 29/2021 τεχνικής μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια διαγωνισμού για την 
«Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων , προμήθεια 
ανταλλακτικών  & προμήθεια και 
επισκευή ελαστικών". 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά μέρος (κ. Γιαννέζος) 

- Οι κ.κ. Πρεκετές  και Αχουλιά ψήφισαν λευκό  
 

Α)Εγκρίνει: 

1)  την 29/2021   μελέτη που έχει  συνταχθεί από 

τη Δ/νση Περ/ντος για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  άνω των ορίων για 
την   «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων , προμήθεια ανταλλακτικών  & προμήθεια 

και επισκευή ελαστικών" 

2) την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας και 

προμήθειας  με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 

(ΑΔΑ: 9Ω7ΝΩ63-ΗΨΓ) 

 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. 

7ο 484 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ. αριθ. 54/2021 τεχνικής μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια οργάνων και λοιπού 
εξοπλισμού για την δημιουργία 
παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 289". 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την αναβολή λήψης απόφασης στην επόμενη 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προκειμένου να μελετηθούν  διεξοδικότερα η 

μελέτη και το σχέδιο των όρων διακήρυξης. 

 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. 

8ο - 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

35/2021 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

φυσικού αερίου για κίνηση 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   
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μεταφορικών μέσων» στο σκέλος που 

αφορά τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

9ο 485 
Λήψη απόφασης για συμπλήρωση και 

τροποποίηση της υποβληθήσας 

πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 

με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο 

Δήμο Αγίου Δημητρίου» 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», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

έγκριση της σχετικής Μελέτης και των 

Τευχών Δημοπράτησης και δέσμευση 

για την κάλυψη του υπερβάλλοντος 

ποσού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Οι κ.κ. Πρεκετές και Αχουλιά ψήφισαν λευκό. 

1. Εγκρίνει την  τροποποιημένη Μελέτη 92/2021 και 

τα Τεύχη Δημοπράτησης του Υποέργου 1 με τίτλο 

«Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και των 

συνοδών Σταθμών Φόρτισης στο Δήμο Αγίου 

Δημητρίου». 
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της υποβολής 

πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο 

«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου 

Δημητρίου» 
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 

4. Δεσμεύεται για την κάλυψη τυχόν υπερβάλλοντος 

ποσού. 

5. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης. 
  

(ΑΔΑ: ΨΕΨ7Ω63-2ΤΓ) 
 

34304/27.12.21 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 

10ο 486 Λήψη απόφασης για συγκρότηση 
επιτροπών του Δήμου για το έτος 2022 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Συγκροτεί επιτροπές  για την διεξαγωγή των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το 

έτος 2022  και ορίζει τα  μέλη. 

 

(ΑΔΑ: 6ΣΥ0Ω63-ΔΧ5) 

 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 
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ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

11ο 487 
Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ 

αρ. πρωτ. 36534/31-12-2020 σύμβασης 

για τις «Μεταφορές προσώπων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση της υπ. αριθμ. πρωτ. 36534/31-

12-2020 σύμβασης για τις «Μεταφορές 

προσώπων»  με την εταιρεία Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ, για ένα έτος. 

(ΑΔΑ: ΩΙΕΒΩ63-ΡΤΤ) 

 

 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. 

12ο 488 
Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεών 

από επιχειρήσεις προς τον Δήμο Αγίου 

Δημητρίου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό . 
 

Αποδέχεται εν όψει των εορτών των 

Χριστουγέννων και του Νέου Έτους   δωρεές 

από επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο μας 

και σε όμορους Δήμους 
 

(ΑΔΑ: 6ΩΑ1Ω63-1Κ2) 

 ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή 

κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς 

τον Δήμο. 

13ο 489 
Λήψη απόφασης για απαλλαγή 

προσαυξήσεων ποσού 2,68€ λόγω 

εκπρόθεσμης καταβολής της δόσης 

ρύθμισης οφειλής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Απαλλάσσει από την  προσαύξηση  του ποσού των  

Δύο ευρώ και Εξήντα Οκτώ Λεπτών #2,68#€ τον κο 

ΔΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Γεωργίου. 

(ΑΔΑ: ΩΧΨΜΩ63-ΙΕ4) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

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

14ο 490 
Λήψη απόφασης για έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 150,00€ σε βάρος του ΚΑ 

00.6495.07  προϋπολογισμού έτους 

2021 και για ορισμό υπολόγου . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο 

 

(ΑΔΑ: ΩΑΓΩΩ63-ΘΟΖ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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15ο - 
Λήψη απόφασης για απόδοση της 

παγίας προκαταβολής έτους 2021 και 

απαλλαγή του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΩΕ  από υπόλογο. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

16ο 491 Λήψη απόφασης για απόδοση του 
2231/2021 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και απαλλαγή του Λιάσα 
Γεώργιου από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 621ΒΩ63-Ε57) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

53η Τακτική Συνεδρίαση 27-12-21 

- 492 
Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης  στα  

παρακάτω θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 6ΗΑ7Ω63-Ρ79) 

34589/29.12.21 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

1ο 

εκτός 

493 
Λήψη απόφασης για συμμόρφωση στην 

υπ’ αρ. 6145/2021 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) για 

αποδοχή υπηρεσιών οκτώ (8) 

συμβασιούχων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συμμορφώνεται  προς την 6145/2021 απόφαση 

ασφαλιστικών μέτρων  του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, αποδέχεται  τις υπηρεσίες 

οκτώ (8) εργαζομένων  με τις ίδιες συνθήκες 

απασχόλησης όπως και προηγουμένως (ίδιο πλαίσιο 

μισθολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος) και  

να συνεχίσει (από 28/12/2021) την προσωρινή 

απασχόληση τους μέχρι την έκδοση οριστικής 

απόφασης επί της αγωγής τους, σύμφωνα με την 

παραπάνω απόφαση και σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση της νομικής υπηρεσίας. 
 

 (ΑΔΑ: ΨΡ17Ω63-Ε4Μ) 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 

πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού 

του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των 

δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση 

έμμισθης εντολής. 

1ο 494 
Λήψη απόφασης για την παράταση της 

σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων εργασίας  

34592/29.12.21 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 

πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού 

του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των 
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ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 

4831/2021, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών 

για για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού. 

 

του προσωπικού 94 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 

(Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) στο Δήμο 

του Αγίου Δημητρίου, με δεδομένο το γεγονός ότι 

εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που 

οδήγησαν στην πρόσληψή τους,  για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19: 

Για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των οποίων οι 

συμβάσεις είναι ενεργές και λήγουν 31/12/2021  

παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι τις 

31/03/2022.     

 (ΑΔΑ: 65ΨΡΩ63-ΛΔ5) 

δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση 

έμμισθης εντολής. 

2ο 495 
Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 

33596/20-12-2021 αιτήματος έντεκα 

εργαζόμενων στο Δήμο με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου περί αποδοχής της αγωγής τους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 31182/29-11-
2021αίτημα των τριών εργαζόμενων του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

3ο 496 
Λήψη απόφασης για έγκριση του 

35/2021 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

φυσικού αερίου για κίνηση 

μεταφορικών μέσων» στο σκέλος που 

αφορά τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το 35/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ»  και: 

1.Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου «ΔΕΠΑ Α.Ε.» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» – Ομάδα 3, επειδή σύμφωνα 

με το άρθρο 3.2 της υπ’ αρ. 12248/18-3-2021 

Διακήρυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου δεν 

πληροί τα οριζόμενα από τις § 2.2.4 έως 2.2.8 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής της ιδίας διακήρυξης.  

2.Ματαιώνει τη διαδικασία, επειδή η «ΔΕΠΑ Α.Ε.» 

υπήρξε η μοναδική προσφέρουσα για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» – Ομάδα 3 

και συνεπώς κανένας οικονομικός φορέας δεν 

 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. 
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πληροί τα κριτήρια επιλογής των §2.2.4.-2.2.8 

σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της υπ’ αρ.12248/18-3-

2021 Διακήρυξης. 

(ΑΔΑ: ΩΑΥ9Ω63-96Γ) 

4ο 497 
Λήψη απόφασης α) για έγκριση του 

37/2021 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για συμμόρφωση με την 

Ν29/2021 απόφαση του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά και β) για έγκριση 

του 38/2021 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για ματαίωση της 

διαδικασίας, για τον ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων 

«Λειτουργική αναβάθμιση χώρων 

πρασίνου: πλατειών, πάρκων, 

παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων 

χώρων». 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

- Οι κ.κ. Πρεκετές Γιαννέζος ψήφισαν 

λευκό. 

Α) Εγκρίνει το 37/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, για την «Λειτουργική αναβάθμιση 

χώρων πρασίνου 

Β) Εγκρίνει το 38/2021 πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, για την «Λειτουργική αναβάθμιση 

χώρων πρασίνου 

(ΑΔΑ: Ψ3Β3Ω63-1ΙΦ) 

 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. 

5ο 498 
Λήψη απόφασης για έγκριση της από 

22/12/2021 γνωμοδότησης για την 

ανάθεση της υπηρεσίας 

“Φυτοπροστασία δένδρων κλπ από 

επιβλαβή έντομα” με την διαδικασία 

του κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Οι κ.κ. Πρεκετές  Γιαννέζος ψήφισαν λευκό. 
 

Εγκρίνει την από 22/12/2021 γνωμοδότηση και 

αναθέτει την υπηρεσία για την «Φυτοπροστασία  

δένδρων κλπ από επιβλαβή έντομα» στην εταιρεία 

ΕΛΕΚΤ ΑΕ  με τιμή 18.266,44€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ομάδες Α, Β & 

Γ. 

(ΑΔΑ: 67ΒΣΩ63-ΦΥΨ) 

 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. 

6ο 499 
Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’αρ. 

Πρωτ. 33670/20-12-2021 πρακτικού 

της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 

του Π.Δ.270/81 για την εκμίσθωση 

κοινοχρήστου χώρου ως ανθοπωλείο 

για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το το υπ’ αρ. πρωτ. 33630/20-12-

2021   πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών του ΠΔ 270/81, και 

ανακηρύσσει ως πλειοδότη τον ΣΑΒΒΑΛΙΔΗ 

ΧΡΗΣΤΟ με τιμή 1.250€  για την εκμίσθωση 

34595/29.12.21 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
κάθε μορφής δημοπρασιών και 
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 
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Νεκροταφείου του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου. 
κοινοχρήστου χώρου ως ανθοπωλείο για  την 

εξυπηρέτηση του Δημοτικού Νεκροταφείου 

του Δήμου Αγίου Δημητρίου . 

(ΑΔΑ: Ψ9ΠΤΩ63-Δ9Κ) 

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. 

7ο 500 
Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ 

αρ. πρωτ. 33669/20-12-2021 πρακτικού 

της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 

του ΠΔ 270/81 για την εκμίσθωση 

κοινοχρήστου χώρου ως ανθοπωλείο 

για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού 

Νεκροταφείου Δάφνης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το το υπ’ αρ. πρωτ. 33652/20-12-2021   
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών του ΠΔ 270/81, και ανακηρύσσει 
ως πλειοδότη τον ΡΕΝΙΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟ με τιμή 1.050€  
για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου ως 
ανθοπωλείο για  την εξυπηρέτηση του Δημοτικού 
Νεκροταφείου Δάφνης. 

(ΑΔΑ: ΩΦΨΕΩ63-5Τ9) 

34596/29.12.21 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. 

8ο 501 
Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ 

αρ. πρωτ. 33721/21-12-2021 πρακτικού 

της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 

του ΠΔ 270/81 για την εκμίσθωση του 

κυλικείου του Δημοτικού 

Νεκροταφείου του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το το υπ’ αρ. πρωτ. 33658/20-12-2021   
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών του ΠΔ 270/81, αποκλείει από το 
διαγωνισμό την μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, κρίνει 
ως άγονη τη δημοπρασία  και εγκρίνει την 
επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους 
όρους διακήρυξης, για την εκμίσθωση ακινήτου 
ευρισκόμενου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου 
του Δήμου το οποίο χρησιμοποιείται ως κυλικείο, 
προοριζόμενο να εξυπηρετεί το Δημοτικό 
Κοιμητήριο , κατά τις κηδείες, μνημόσυνα και 
λοιπές τελετές. 

(ΑΔΑ: Ω1ΔΕΩ63-6ΞΦ) 

 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. 
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9ο 502 
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 

υπ. αριθ. 7/2021 Τεχνικής μελέτης της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια διαγωνισμού για την 

"Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

(Απορρυπαντικών & σαπουνιών) για το 

Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμό 

παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και 

προστασίας , οργανισμό πολιτισμού, 

αθλητισμού και περιβάλλοντος , Α' 

βάθμιας & Β΄βάθμιας σχολικής 

επιτροπής" 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)Εγκρίνει: 

1)  την 7/2021   μελέτη που έχει  συνταχθεί από τη 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την  
"Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

(Απορρυπαντικών & σαπουνιών) για το Δήμο και 

τα Ν.Π.Δ.Δ.  (Οργανισμό παιδείας κοινωνικής 

αλληλεγγύης και προστασίας , οργανισμό 

πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος , Α' 

βάθμιας  & Β΄βάθμιας σχολικής επιτροπής)", 

2) την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης 

(ΑΔΑ: Ψ08ΨΩ63-Α7Λ) 

 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. 

10ο 503 
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ. αριθ. 54/2021 τεχνικής μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια οργάνων και λοιπού 
εξοπλισμού για την δημιουργία 
παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 289". 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)Εγκρίνει: 

1)  την 54/2021   μελέτη που έχει  συνταχθεί από 

τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την   «Προμήθεια οργάνων και λοιπού 

εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικής χαράς στο 

Ο.Τ. 289" 

2) την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας  με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων 

Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 

(ΑΔΑ: ΨΗΑ9Ω63-9ΙΝ) 

 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. 
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11ο 504 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ. αριθ.95/2021 τεχνικής μελέτης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια διαγωνισμού για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Κ.Λ.Π» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει: 

1)  την 95/2021   μελέτη που έχει  συνταχθεί από τη 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Κ.Λ.Π» με την προσθήκη της 

πρόβλεψης για προαίρεση 10% (άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016). 

2) την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας  με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων 

Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 

(ΑΔΑ: 6ΨΟΙΩ63-ΛΝ2) 

 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. 

12ο 505 
Λήψη απόφασης για υποβολή 

αιτημάτων λήψης προσφορών και όρων 

χρηματοδότησης στο ΤΠΔ και σε τρία 

πιστωτικά ιδρύματα για την 

χρηματοδότηση της ενεργειακής 

αναβάθμισης οδοφωτισμού του Δήμου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Πρεκετές  ). 
 

Ο κ. Γιαννέζος δήλωσε αποχή  
1) Αποδέχεται την παρούσα τεχνικοοικονομική 

πρόταση και εγκρίνει την  υποβολή αιτήματος στο 

Τ. Π. & Δ. για το πρόγραμμα 

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 

Τ.Π & ΔΑΝΕΙΩΝ» για τον έλεγχο επιλεξιμότητας 

του έργου και προσφορά όρων χρηματοδότησης. 

 
2) Εγκρίνει την αποστολή αιτήματος λήψης 

προσφοράς και όρων δανειοδότησης 

3) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της 

πρότασης 
 

 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 
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(ΑΔΑ: Ψ4ΓΩΩ63-6ΚΞ) 

 

13ο 506 
Λήψη απόφασης για α) υποβολή 

πρότασης για χρηματοδότηση των 

υποέργων με τίτλο «Ενίσχυση 

μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου 

Δημητρίου» και «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου παρακολούθησης των 

δράσεων μικροκινητικότητας του 

Δήμου Αγίου Δημητρίου» στο πλαίσιο 

της πρότασης που θα υποβάλει το 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 

στην με ΑΠ 12143/29-11-2021 

πρόσκληση με τίτλο «Βιώσιμη αστική 

κινητικότητα , μικροκινητικότητα, 

ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 

μετακινήσεων» και β) τη ΄συναψη 

συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του 

ΚΑΠΕ και του δήμου για την 

υλοποίηση της πρόταση που θα 

υποβάλλει το ΚΑΙΕ στο πλαίσιο της 

ανωτέρω πρόσκλησης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά 
1) Εγκρίνει την  υποβολή πρότασης για 

χρηματοδότηση των υποέργων με τίτλο «Ενίσχυση 

της μικροκινητικότητας στο Δήμο » και «Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των 

δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου» στο 

πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

(ΚΑΠΕ) στην με Α.Π. 12143/29.11.2021 

Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 (Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 4950, ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) και τίτλο 

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της 

ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 

14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

2) Εγκρίνει τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας 

μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου  

για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει το 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο 

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), 

Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

34599/29.12.21 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 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ταμείο Συνοχής και την εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω 

Συμφωνίας Συνεργασίας. 

3)Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να προβεί σε 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί 

προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και 

την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων 

 

(ΑΔΑ: Ψ6ΧΕΩ63-2Ν6) 

14ο 507 
Λήψη απόφασης για απόδοση της 

παγίας προκαταβολής έτους 2021 και 

απαλλαγή του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΩΕ  από υπόλογο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την απόδοση της πάγιας προκαταβολής 

έτους 2021  στον Κ.Α. 00.8251.10 με τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή»  προϋπολογισμού έτους 2021  και 

απαλλάσσει από υπόλογο  της Πάγιας 

Προκαταβολής τον Παπαδόπουλο Νώε  καθώς και 

τον αναπληρωτή του Φαλιέρο Παναγιώτη. 

(ΑΔΑ: ΨΣΝ8Ω63-ΖΘΟ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

15ο 508 
Λήψη απόφασης για ανάκληση της    

490/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: «.Λήψη απόφασης 

για έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 150,00€ σε βάρος 

του ΚΑ 00.6495.07  προϋπολογισμού 

έτους 2021 και για ορισμό υπολόγου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ανάκληση της    490/2021 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής . 

(ΑΔΑ: ΩΝΛΟΩ63-ΨΡΗ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

16ο 509 
Λήψη απόφασης για απόδοση του 

2882/2021 χεπ και απαλλαγή της 

Παπαντώνη Άννας από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: ΩΧΡ4Ω63-194) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

17ο 510 
Λήψη απόφασης για απόδοση του ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
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2815/2021 χεπ και απαλλαγή του 

Ζουρντού Παναγιώτη υπόλογο. 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: Ψ37ΚΩ63-7ΦΖ) 
διατάξεις) 
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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 Β’ 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. 

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε ο κ. Βρεττός 

 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα 48/07-02-2022 και 

υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος                       Τα Μέλη 
Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                         Α. Γαβαλάς 

                                                                                              Β. Κουτσοβασίλης 

                                                                                              Β. Κουτσανδρέας 

                                                                                              Β. Αλεξίου 

                                                                                              Ι. Παναγόπουλος 

                                                                                              Ν. Βρεττός 

                                                                                              Π. Γρίλλιας 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Δήμαρχο η οποία ενημέρωσε για τα 

πεπραγμένα της Οικονομικής Επιτροπής για το β’ εξάμηνο του 2021. 

 Κατόπιν έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι οποίοι τοποθετήθηκαν 

σχετικά με το θέμα.  

- Η κα Δήμου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι έχουν καταδικάσει το γεγονός ότι η Ο.Ε. έχει πάρει 

πολλές αρμοδιότητες του ΔΣ και κατά συνέπεια το ΔΣ απαξιώνεται 

- Ο κ. Λασκαρίδης μεταξύ άλλων ότι η εφαρμογή της απλής αναλογικής και ο νόμος του 

κ.Θεοδωρικάκου  έδωσε πολλές αρμοδιότητες στην Ο.Ε. και πολλές παρατάξεις δεν 

εκπροσωπούνται, ότι καταγγέλλει αυτήν την πολιτική  διότι δεν είναι δημοκρατική και δεν 

αντιπροσωπεύει την πολιτική βούληση του κόσμου, και ότι απαξιώνεται το ΔΣ. 

- Ο κ. Αρβανιτάκης μεταξύ άλλων ότι θεωρούν απαράδεκτη την τροπολογία Θεοδωρικάκου 

που μεταφέρθηκαν τόσες αρμοδιότητες στην ΟΕ διότι υποβαθμίζει το ΔΣ και το μετατρέπει 

σε όργανο πολιτικής διαβούλευσης. 

            Οι απόψεις τους  κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 

         Αφού ολοκληρώθηκε η  ενημέρωση και η συζήτηση - τοποθετήσεις επί των πεπραγμένων 

του β’ εξαμήνου του 2021 της Οικονομικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  30/21-03-2022.    
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                      ΜΕΛΗ 

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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