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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
6 Δεκεμβρίου 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 της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμο Αγίου. Δημητρίου οικονομικού έτους 
2022.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Αγίου 
Δημητρίου. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 89/2022 Τεχνικής Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια Διαγωνισμού για την 
"«Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς το ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «Οργανισμούς Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Αγίου Δημητρίου 
(ΟΠΑΠ)» ποσού 190.000€.

5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού έως 7.922,30€ για την 
προμήθεια πρωτοχρονιάτικης  πίτας  και των αναμνηστικών δώρων.

6. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του 
έργου «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών».

7. Λήψη απόφασης α) για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού  ποσού 
10.558,80€ για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας οχημάτων του δήμου για το 2023 και 
β) για ορισμό υπολόγου.

8. Λήψη απόφασης α) για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000€ σε βάρος 
του ΚΑ 00.6221.01 προϋπολογισμού 2022 για την προμήθεια καρτών προπληρωμής τελών 
μηχανής γραμματοσήμανσης και β) για ορισμό υπολόγου



9. Λήψη απόφασης για απόδοση του 1916/2022 χρηματικού εντάλματος και απαλλαγή του 
Ευθυμίου Νικόλαου από υπόλογο.

10. Λήψη απόφασης για απόδοση της παγίας προκαταβολής έτους 2022 και απαλλαγή του κ. 
OΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και του αναπληρωτή του ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  από 
υπόλογο.

 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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