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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
28 Νοεμβρίου 2022  ημέρα Δευτέρα 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 την απαλλαγή ή μείωση από τα δημοτικά τέλη και φόρο για ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες για το 2023 και εφεξής.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ» 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και της διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την 
«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου» με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την 
διενέργεια διαγωνισμού για την ««Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος-τσιμέντο-τουβλα)».

5. Λήψη απόφασης για Παραλαβή Β΄ φάσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ».

7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. 
πρωτ. 42718/9-12-2019 σύμβασης για την «Προμήθεια αναψυκτικών – γιαουρτιών κλπ, 
γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων» (5 λέσχες ΚΑΠΗ).

8. Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία EURONET MERCHANT 
SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. και για αποδοχή και εξόφληση χρεώσεων της 
εν λόγω εταιρείας για το διάστημα από 1/5/22 έως την υπογραφή της νέας σύμβασης.

9. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τ.τ.Ε. και για ορισμό 
των στελεχών του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού.



10. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ποσού 1.439,95€  για εισφορά σε χρήμα, 
λόγω έκπτωσης 20% (άρθρο 142 παρ. 1του Ν. 4495/17) για τον κωδικό ιδιοκτησίας 0505002 
στο ΟΤ Γ2030. 

11. Λήψη απόφασης για καταβολή συμπληρωματικής αποζημίωσης ποσού 300€ για 
αποκατάσταση υλικών ζημιών αυτοκινήτων που προκλήθηκαν από ισχυρή χιονόπτωση και έχει 
καταβληθεί μέρος της από την ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ.

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση επαγγελματικού εξοπλισμού του Κοινωνικού συσσιτίου στο 
ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου, λόγω μη χρήσης του.

13. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς 10 σχαρών στάθμευσης ποδηλάτων από την εταιρεία 
FREE NOW Hellas.

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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