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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
30 Αυγούστου 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 αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης δανείου για το έργο 
«Δράσεις ανακύκλωσης στο Δήμο Αγ. Δημητρίου», ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του 42/2022 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» στο σκέλος που αφορά στην κατακύρωση του 
διαγωνισμού.

3. Λήψη απόφασης για νομική εκπροσώπηση – υπεράσπιση του Αντιδημάρχου Τεχνικών 
Υπηρεσιών Άγγελου Γαβαλά από την δικηγόρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου ενώπιον του Β 
Μον. Πλημ/κείου Αθηνών την 11/11/2022.

4. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 100.000€ σε βάρος του ΚΑ 00.6731.00 
προϋπολογισμού έτους 2022, που αφορά σε έκτακτη επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής 
Επιτροπής.

5. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 130.000€ σε βάρος του ΚΑ 00.6731.00 
προϋπολογισμού έτους 2022, που αφορά σε έκτακτη επιχορήγηση της Β/θμιας Σχολικής 
Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης 
δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου για το 13ο συνέδριο της Αυτοδιοίκησης στον Πόρο από 2 
έως 3 Σεπτεμβρίου 2022.

7. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την εκδήλωση για τον εορτασμό των 10 
χρόνων λειτουργίας  του Δημοτικού Λαχανόκηπου



8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης  σε βάρος του ΚΑΕ 00.6434.02 που αφορά 
δαπάνες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

9. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του ΚΑ  00.6735.00 με τίτλο 
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού έτους 2022.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών – κατοίκων του Δήμου 
και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 800,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 
3463/2006.

11. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 977,71€ πλέον 
προσαυξήσεων από τον χρεώστη Βασιλείου Νικόλαο από ανείσπρακτες οφειλές ΔΤ-ΔΦ και 
ΤΑΠ.

12. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για την απόδοση του 982/3-6-2022 χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής με υπόλογο την υπάλληλο του Δήμου Μανουσάκη Μαρία.

13. Λήψη απόφασης για απόδοση του 1135/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
απαλλαγή της Μαυροματάκη Καλλιόπης από υπόλογο.

14. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης για το ποσό 
της κλοπής της 28ης Φεβρουαρίου 2010.

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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