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

19 Ιουλίου 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 για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και της 3ης τροποποίησης 
τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για ην κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του 32/2022 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού που 
αφορά σε συμμόρφωση με την 971/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων για τον  διαγωνισμό «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση  του υπ’ αρ. πρωτ. 20509/12-07-22 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας δημοπρασιών του ΠΔ 270/81 που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού 
για την  «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο 
σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 
«Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση της γνωμοδότησης για την ανάθεση της "Προμήθεια 
τροφίμων -ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (ΟΠΚΑΠ)", με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016». 

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



8. Λήψη απόφασης για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του 
έργου Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 2116 και 2117¨.

9. 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. 

10. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων προστίμων ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων 
επί της οδού Αγίου Δημητρίου 203 & Ευρυτανίας ως προς το ανείσπρακτο ποσό της 
οφειλής. 

11. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 400,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 70.6162.01 που αφορά δαπάνη για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας 
κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους  χώρους του Δήμου και για ορισμό υπολόγου.

12. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για την απόδοση του 196/2022 χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής με υπόλογο τον Λιάσα Γεώργιο.

13. Λήψη απόφασης για απόδοση του 981/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
απαλλαγή του Καράβη Αντώνη από υπόλογο.

14. Έκθεση  Πεπραγμένων α’ εξαμήνου έτους 2022  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου.   

15. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο απολογιστικών στοιχείων β΄ τριμήνου προϋπολογισμού 
έτους 2022.

16. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’αρ. πρωτ. 23855/5-7-19 σύμβασης για την 
«Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου – Έξοδα συσσιτίου για άπορους δημότες».

17. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’αρ. πρωτ. 25119/16-7-19 σύμβασης για την 
«Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, ζαχαροπλαστικής – Έξοδα συσσιτίου για άπορους 
δημότες».

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των 
υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η συμμετοχή στη συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη γίνεται με την πλατφόρμα ZOOM 
(https://zoom.us/) μέσω του e-presence.  
Θα σας αποσταλεί στο e-mail που έχετε δηλώσει το link προκειμένου να συνδεθείτε και να 
συμμετέχετε στην συνεδρίαση.

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     
                                                                                       

      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ        
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Δήμαρχο
2. . κ.κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
4.7 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ
6.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ
7.. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
8.. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ/
10. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ

https://zoom.us/
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