
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμός  Εσωτερικού Πρωτοκόλλου 51                      33η  Τακτική  Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής
Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
KOYΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΡΙΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

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

27 Ιουλίου 2022  ημέρα Τετάρτη 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 μελετών, έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο 
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. αριθ. 7/2022 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών   και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 
διαγωνισμού για την "Προμήθεια τροφίμων -ειδών παντοπωλείου  για τις ανάγκες του Δήμου 
και του Νομικού του Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  (Οργανισμό Παιδείας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Προστασίας) 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της 64/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού περί  Συμμόρφωσης 
ως προς την απόφαση 1071/2022 της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων που αφορά στο 
διαγωνισμό «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – Προμήθεια ανταλλακτικών - 
Προμήθεια και επισκευή ανταλλακτικών». 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ» για την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση της από 11/7/22 γνωμοδότησης για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«Συντήρηση φυτεμένων δωμάτων στο 9ο Νηπιαγωγείο κλπ», με τη διαδικασία του 



κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016». 
7. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την κατάθεση των 

επικαιροποιημένων δικαιολογητικών στη μειοδότρια εταιρεία για τον Διαγωνισμό 
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και  την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ. Δημητρίου»

8. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2020».
9. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση δαπανών μετακίνησης της 

Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ισότητας των Φύλων κας Ελένης 
Καντζέλη στην Ισλανδία από 7 – 12 Αυγούστου 2022.

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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