
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμός  Εσωτερικού Πρωτοκόλλου 89                    57η  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 
19 Δεκεμβρίου 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 κατάρτιση  του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής για το έτος 2023.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2021 (οικονομικό έτος 2022). 
3. Λήψη απόφασης  για έγκριση του  Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής οικονομικού έτους 2023.
4.  Λήψη απόφασης  για την έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2023 του 

ΝΠΔΔ Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου 
Αττικής.

5. Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη κλπ.
6. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών του Δήμου για το έτος 2023.
7. Λήψη απόφασης τεκμηρίωσης αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τις δημοτικές υπηρεσίες για 

τη: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πλατειών, Πάρκων, 
Παιδότοπων και λοιπών Κοινόχρηστων χώρων».

8. Λήψη απόφασης για ανάκληση της 576/2022 απόφασης της ΟΕ με θέμα: «Λήψη απόφασης για 
την έγκριση της υπ. αριθ. 14/2022 Τεχνικής Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  & 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την "Προμήθεια γραφικής 
ύλης  &  λοιπά υλικών γραφείων -προμήθεια φωτοτυπικού υλικού -προμήθεια βιβλίων κλπ- 
εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις".»

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. αριθ. 14/2022 Τεχνικής Μελέτης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών  & κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού 
για την "Προμήθεια γραφικής ύλης  &  λοιπά υλικών γραφείων -προμήθεια φωτοτυπικού 
υλικού -προμήθεια βιβλίων κλπ- εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις".



10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. αριθ. 68/2022 Τεχνικής Μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  &   και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού 
για την  "Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων -συντήρηση και επισκευή Η/Ζ - συντήρηση 
και επισκευή ψυκτικού θαλάμου".

11. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. αριθ. 83/2022 Τεχνικής Μελέτης «Επιχειρησιακό σχέδιο 
για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»και κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επείγουσες εργασίες άρσης 
επικινδυνότητας αποκατάστασης φθορών και  βλαβών οδών Πόντου και Υψηλάντου».

13. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση της «Μελέτη 
κολυμβητηρίου και Κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 2116 και 2117».

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς 
με μεγάλη κλίση».

15. Λήψη απόφασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων 
έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού – Ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη».

16. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από ΔΤ και ΔΦ έτους 2020 για ακίνητο 
επί της οδού Σοφούλη Θ. συνολικού ποσού 525,60€.

17. Λήψη απόφασης για άσκηση αιτήσεων αναίρεσης κατά των υπ’ αρ. Α1649/2022 & 
Α1650/2022 αποφάσεων του ΣΤ’ Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (αφορά 
ΕΚΤΕΛ).

18. Λήψη απόφασης για τη διάθεση 48 δωροεπιταγών, προσφοράς της Οικογένειας Ηλία Δούκα 
στους/στις εθελοντές/ριες του ΚΦΑΔ για τα Χριστούγεννα 2022.

19. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υποστήριξης από το Δήμο για την εφαρμογή του 
διπλογραφικού συστήματος στον ΟΠΑΠ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, 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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