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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 

14 Ιουνίου 2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου75  του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 16630/09-06-2022 αιτήματος δύο εργαζομένων  στο 
Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της αίτησης 
χορήγησης προσωρινής διαταγής.

2. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διενέργειας Πλειοδοτικής Φανερής και Προφορικής 
Δημοπρασίας για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε 
εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» του Δήμου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της 22/2022 μελέτης του τμήματος πρασίνου και της διενέργειας 
απευθείας ανάθεσης  της υπηρεσίας  «Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων (Πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης κουνουπιών)»  , με τη διαδικασία του  κατεπείγοντος. 

4. Λήψη απόφασης α) για ορισμό πληρεξούσιο δικηγόρου του Δήμου για παροχή γνωμοδότησης 
β) για καταβολή επιδικασθέντων ποσών και γ) για επιστροφή εισφορών αλληλεγγύης υπέρ 
ΟΑΕΔ για τα έτη 2020 έως σήμερα.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθ. 7076/12-03-2021 Σύμβασης 
"Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου".

6. Λήψη απόφασης για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με υπ ΄ αριθμ. πρωτ . 
23024/01/07/2019  σύμβασης  για την «Προμήθεια  ελαιόλαδου  για την λειτουργία  του 
κοινωνικού παντοπωλείου».

7. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης  για την «Προμήθεια  πολυεστερικών φύλλων 
(plexiglass) για το κέντρο κοινότητας». 

8. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος του ΚΑ 00.6731.00 
προϋπολογισμού έτους 2022, που αφορά σε έκτακτη επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής 



Επιτροπής.
9. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος του ΚΑ 00.6731.00 

προϋπολογισμού έτους 2022, που αφορά σε έκτακτη επιχορήγηση της Β/θμιας Σχολικής 
Επιτροπής.

10. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς και χορήγηση δωροεπιταγών στο Εθελοντικό 
Προσωπικό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – 
ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι».

12. Λήψη απόφασης α) για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 
1.920,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6323.02 προϋπολογισμού έτους 2022 που αφορά δαπάνη για 
τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου 2022 και β) για ορισμό υπολόγου.

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            
      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ        
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