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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
27 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 την έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου Αττικής κατόπιν της Γνώμης του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ..

2. Λήψη απόφασης για ενίσχυση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Παιδείας, 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας με το ποσό των 40.000€.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 37252/21-12-22 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών του ΠΔ 270/81 για την «Εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, 
κάδοι πλαστικοί, πλαστικά αντικείμενα, scrap μετάλλου) χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών 
οχημάτων / μηχανημάτων έργου του Δήμου.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 37252/21-12-22 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών του ΠΔ 270/81 για την «Εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, 
κάδοι πλαστικοί, πλαστικά αντικείμενα, scrap μετάλλου) χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών 
οχημάτων / μηχανημάτων έργου του Δήμου».

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

6. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μη από την επιβολή τέλους και προστίμου στον κ. 
Πικράδη Χρήστο λόγω κατάληψης κνχ με τραπεζοκαθίσματα στο κατάστημα επί της οδού 
Αγίου Δημητρίου 71.

7. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών για γεωτεμάχιο 
στην οδό Όθωνος 94Α.

8. Λήψη απόφασης για απόδοση του 1573/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και 
απαλλαγή του Τσιρογιώργη Γεώργιου από υπόλογο.

9. Λήψη απόφασης για απόδοση του 2470/2022 χρηματικού εντάλματος και απαλλαγή του 



Καρναμζάρη Χρήστου από υπόλογο.

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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