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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα στις
27 Σεπτεμβρίου 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 των 40 & 41/2022 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την «Προμήθεια και Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο».
2. Λήψη απόφασης για έγκριση των 36 & 37/2022 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την «Προμήθεια Παροχής Ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας».
3. Λήψη απόφασης για έγκριση του 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», στο σκέλος που αφορά την κατακύρωση του
διαγωνισμού.
4. Λήψη απόφασης για ανάκληση της 106/2022 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: «Λήψη απόφασης
για σύναψη δανείου ύψους 2.175.912,50 €, με σκοπό την χρηματοδότηση του έργου
«Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισµού του ∆ήµου Αγίου Δημητρίου».
5. Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου ύψους 2.698.131,50 €, με σκοπό την χρηματοδότηση
του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισµού του ∆ήµου Αγίου Δημητρίου.
6. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και της 4ης τροποποίησης
τεχνικού προγράμματος έτους 2022
7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 550/2022 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (εργατικές διαφορές).
8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 459/2022 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (εργατικές διαφορές).
9. Λήψη απόφασης: α) συµµετοχής του Δήμου Αγίου Δημητρίου στην υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.12 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:
5957 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την
Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ), β) έγκριση συµµετοχής

στο Πρόγραµµα µε την κατάθεση πρότασης µε τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» γ) συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση
των προμηθειών του ανωτέρω προγράμματος.
10. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση &
αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός
Κήπος)».
11. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.000€ (πλέον ΦΠΑ) για την υλοποίηση
προτεινόμενης δράσης από το ΣΕΜΠ (συλλογικό Project - LET THE CHILDREN TALK/Ας
αφήσουμε τα παιδιά να μιλήσουν).
12. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.645,00€ σε βάρος
του ΚΑ 20.6211.01 προϋπολογισμού έτους 2022 που αφορά δαπάνη για την μεταφορά δύο
τσιμεντοϊστών επί της οδού Αγ. Δημητρίου.
13. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 300,00€ σε βάρος
του ΚΑ 00.6495.08 με τίτλο «Έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών κλπ»
προϋπολογισμού έτους 2022 και για ορισμό υπολόγου .
14. Λήψη απόφασης α) για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.600€ σε βάρος
του ΚΑ 00.6221.01 προϋπολογισμού 2022 για την προμήθεια καρτών προπληρωμής τελών
μηχανής γραμματοσήμανσης και β) για ορισμό υπολόγου.
15. Λήψη απόφασης για απόδοση του 789/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και
απαλλαγή του Λιάσα Γεώργιου από υπόλογο.
16. Λήψη απόφασης για την επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ για την «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση».
17. Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κ.Δ.Δ.
[αφορά την 47/21 απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά της Α5866/2020 απόφασης του 3ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και του Θεόδωρου Σπυρόπουλου (πράξη
επιβολής εισφοράς ΕΚΤΕΛ)].
18. Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κ.Δ.Δ.
[αφορά την 44/21 απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά της Α4983/2020 απόφασης του 12ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και της Μαρίας Δέδε (πράξη επιβολής
εισφοράς ΕΚΤΕΛ)].
19. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης της δαπάνης διοργάνωσης και προβολής
συνελεύσεων για το τεχνικό πρόγραμμα 2023.
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.
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