
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα  Διοικητικού

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 • Άγ. Δημήτριος 5η Συνεδρίαση (Τακτική)
Τηλέφωνο: 2132007714
E-mail: grafeiods@dad.gr

Αριθμός Εσωτερικού Πρωτοκόλλου 27

Προς
την Δήμαρχο και
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

…………………………………………..

ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 67   του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  
στις  28 Απριλίου  2022 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 20.00 , στο Δημαρχείο (για τους 
συμμετέχοντες με φυσική παρουσία),  με   θέματα ημερησίας διάταξης: 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1

Λήψη απόφασης για Τροποποίηση της υπ.αρ. 7/2022 
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την συστατική πράξη 
(ΦΕΚ 1236/τ.Β’/14-6-2011) του Νομικού Προσώπου με την  
επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε συμμόρφωση του 
υπ.αρ.36388/21-03-2022 εγγράφου Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

Δήμαρχος

2

Λήψη απόφασης για Τροποποίηση της υπ.αρ. 8/2022 
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την συστατική πράξη 
(ΦΕΚ 1236/τ.Β’/14-6-2011) του Νομικού Προσώπου με την  
επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε συμμόρφωση του 
υπ.αρ.36391/21-03-2022 εγγράφου Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

Δήμαρχος

3
Λήψη απόφασης για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας 
ελεγχόμενης στάθμευσης για μόνιμους κατοίκους και 
επισκέπτες.

Πρόεδρος ΕΠΖ

4
Λήψη απόφασης για έγκριση  προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων αποκλεισμού κυκλοφορίας λόγω της εκδήλωσης 
«ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ» την Κυριακή 15-5-2022.

Πρόεδρος ΕΠΖ

5 Λήψη απόφασης για τον έλεγχο απολογιστικών στοιχείων Α΄ 
τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022.

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

6

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στον ΤΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης «Τλας και Διονυσοπουλου/Printing solutions».

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

7 Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών
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κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στον ΤΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ

8

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στην εταιρεία ΤΛΑΣ-
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

9

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στον ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 
(ΑΓΝΟΜΑΡΚΕΤ)

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

10
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος» κατόπιν παραίτησης του.

Δήμαρχος

11

Λήψη απόφασης α) για καθορισμό  αριθμού θέσεων 
ωφελούμενων μαθητών και μαθητριών για τα θερινά τμήματα 
προετοιμασίας υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023  
και την σχολική χρονιά 2022-2023 στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Αγίου Δημητρίου β) για καθορισμό κριτηρίων 
μοριοδότησης και γ) για σύνθεση επιτροπής αξιολόγησης 
αιτήσεων.

Εντεταλμένος 
Δημοτικός 
Σύμβουλος 
Κοινωνικού 

Φροντιστηρίου

12
Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης σύνδεσης ακινήτου 
στην οδό Ομήρου 2, Κυμοθόης και Ηλέκτρας με αγωγό 
αποχέτευσης ακαθάρτων 

Αντ/ρχος ΤΥ

13
Λήψη απόφασης για  απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Αντ/ρχος 
Κοινωνικής 
Μέριμνας

14 Παροχή γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης 
ΕΣΔΝΑ έτους 2022.

Αντ/ρχος 
Περ/ντος

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

       Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να ενημερώσουν την Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την Τετάρτη 27/04/2022 και ώρα 15.00 εάν θα 
συμμετάσχουν με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη με την πλατφόρμα ZOOM (https://zoom.us/) 
μέσω του e-presence.  Σε αυτήν την περίπτωση, την ημερομηνία και ώρα της 
συνεδρίασης θα σας αποσταλεί πρόσκληση στο e-mail που έχετε δηλώσει προκειμένου 
να συνδεθείτε και να συμμετέχετε στην συνεδρίαση.
Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρηθεί ότι η συμμετοχή σας θα είναι με 
τηλεδιάσκεψη.

Oι συλλογικότητες και οι φορείς που δικαιολογούν εύλογο ενδιαφέρον από την συζήτηση 
κάποιων εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να δηλώσουν ποιος/α εκπρόσωπός 
τους θα τοποθετηθεί επί 3λεπτο κατά την συνεδρίαση, με αποστολή σχετικού mail (στο 
οποίο να αναγράφονται απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας του/της εκπροσώπου) 

https://zoom.us/


στην ηλεκτρονική  διεύθυνση grafeiods@dad.gr της γραμματείας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μέχρι την Τετάρτη  27/04/2022 και ώρα 15.00 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

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