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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 10/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        Ειδικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 137/2022 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Συζήτηση σχετικά με την έκθεση  Πεπραγμένων α’ εξαμήνου έτους 2022  της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου (παρ.3 αρθ.40 του Ν 4735/20). 
 

Στον  Άγιο  Δημήτριο και  στο Δημοτικό  Κατάστημα   σήμερα , στις  31 του  μήνα   Αυγούστου  του  έτους  

2022,  ημέρα  της  εβδομάδας Τετάρτη  και  ώρα 20.00 συνήλθε  σε Ειδική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  

Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 24845/57/26-08-2022   έγγραφη  

πρόσκληση   του Προέδρου του. Η πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  

με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν στη συνεδρίαση 31 

μέλη: 

                                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ   

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 17 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.   1 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β.  18 ΔΗΜΟΥ Π. 2 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.  19 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 3 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ. 

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 20 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.  4 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

5 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 21 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π. 5 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 

6 ΘΑΝΟΥ Μ. 22 ΖΗΣΗΣ ΣΠ. 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 

7 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 23 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. 7 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ  
8 ΜΑΘΑΣ Ι.  24 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.  8 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.  

9 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.  25 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.  9 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. 
10 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.  26 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.  10 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι. 

11 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.  27 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.    
12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  28 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α   

13 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.  29 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.   
14 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 30 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   

15 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 31 ΧΑΛΑΡΗ Α.   

16 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ     

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη. 

        Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί ο κ. Μπαντούνας Πάνος λόγω απουσίας της 

Γραμματέως κας Κωνσταντίνου Ιωάννας. 

         Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω 

πρόσκληση της Προέδρου. 

             Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά 

το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού . 

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το   1ο και μοναδικό θέμα  της ημερήσιας 

διάταξης σχετικό με την περίληψη, υπενθύμισε στο Σώμα τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του 

Ν.4735/2020, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, διαμέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο 

στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση και στην συνέχεια έθεσε 

υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. 337/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που  έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: Ω5Θ1Ω63-15Ο



2 

 

 

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Από το πρακτικό της με αριθμό 32/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ           Τακτικής  Συνεδρίασης της 

     Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  337/2022 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έκθεση  Πεπραγμένων α’ εξαμήνου έτους 2022  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου.        

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 19 του  μήνα   Ιουλίου   έτους  

2022 , ημέρα της  εβδομάδας  Τρίτη    και  ώρα 13.00 συνήλθε  σε Τακτική  Συνεδρίαση  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την αριθμό πρωτοκόλλου   20977/48/15-07-2022 σε ορθή 

επανάληψη   έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  της. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος (τακτικά 

και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  

(ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 – 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  παρέστησαν  στη συνεδρίαση  9  

μέλη: 

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                       ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος   

2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος   

3 B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος   

4 Ι. Παναγόπουλος , Τακτικό μέλος   

5 Β. Αλεξίου,  Tακτικό   μέλος (τηλεδιάσκεψη)   

6 B. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος   

7 Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)   

8 Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος   

9 Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)   

            Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.  

           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 Δήμαρχος - Πρόεδρος   της Οικονομικής Επιτροπής κα  Ανδρούτσου Μαρία εισηγούμενη  το  14ο  

θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη,     υπενθύμισε στο Σώμα τις διατάξεις της παρ.3 του 

άρθρου 40 του Ν.4735/2020, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, διαμέσου του Προέδρου της, 

υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική 

συνεδρίαση. 

       Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της O.E.  η Πρόεδρος της ενημέρωσε το Σώμα για τα κάτωθι: 

- Η Οικονομική Επιτροπή από 1/1/2022 έως 30/6/2022 (Α΄ εξάμηνο του 2022) πραγματοποίησε 29 συνεδριάσεις ,  
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εκ των οποίων οι οκτώ ήταν έκτακτες. 

- Από τις παραπάνω συνεδριάσεις οι 11 έγιναν  με τηλεδιάσκεψη, οι 11  με φυσική παρουσία (δια ζώσης) και οι 

υπόλοιπες 7 μικτές (φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη). 

- Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν: 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 25 

2 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 28 

3 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 27 

4 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 22 

5 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 27 

6 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 19 

7 ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7 

8 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 19 

9 ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

 4 

10 ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ  7 

11 ΓΡΙΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

23 

12 ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

1 

13 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

2 

14 ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

2 

 

- Λήφθηκαν συνολικά 300 αποφάσεις εκ των οποίων οι 60 αφορούσαν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

- Από τις 300 αποφάσεις: οι 20 είχαν σχέση με ένδικα μέσα, οι 6 με διαγραφές ποσών, οι 2 με προγραμματικές 

συμβάσεις, οι 14 με εγκρίσεις δαπανών και εξειδικεύσεις πιστώσεων, η 1 με οικονομικές ενισχύσεις, οι 19 με 

παρατάσεις, τροποποιήσεις , προσαυξήσεις συμβάσεων και παρατάσεις για την περαίωση έργων, οι 38 με 

έγκριση πρακτικών επιτροπών,  οι 5 με αποδοχές χρηματοδοτήσεων, οι 10 με επιστροφή εγγυητικής 

επιστολών,  οι 20 με έκδοση χεπ, οι 2 με απολογιστικά στοιχεία τριμήνων, οι 11 με αναμορφώσεις 

προϋπολογισμού και ΟΠΔ του Δήμου και των ΝΠΔΔ, οι 3 με υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης,  η 1  με 

εκλογή Αντιπροέδρου, οι 8 με αποδόσεις χεπ, οι 11 με προγραμματισμό προσλήψεων και καθορισμό 

ειδικοτήτων,  οι 7 με εγκρίσεις μελετών και κατάρτιση όρων διακήρυξης,   οι 4 με συγκρότηση επιτροπών, οι 2 

με εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής, οι 8 με έγκριση ΑΠΕ, οι 3 με αναθέσεις σε εξωτερικούς δικηγόρους, η 

2 με παραλαβή μελέτης,   οι 2 με εγκρίσεις απολογισμών των ΝΠΔΔ, η 1 με παραχώρηση κοινόχρηστου 

χώρου, οι 4 με δανειοδότηση,  οι 2 με έγκριση του Ισολογισμού, η 1 με έγκριση Ισολογισμού ΝΠΔΔ, οι 32 με 

αιτήματα εργαζομένων ΙΔΟΧ, η 1 με έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΟΕ, οι 21 με κατεπείγουσες συνεδριάσεις 

και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, οι 2 με αποδοχές δωρεών, οι 2 με πάγια προκαταβολή, οι 23 με 

απευθείας αναθέσεις και 10 με διάφορα θέματα. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 
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α/α Αρ. Απ Θέμα Απόφαση 

Η Οικονομική  Επιτροπή Αποφασίζει: 

Αποστολή 

Αποκ/νη / 

Έγκριση από 

Αποκ/νη 

Αρμοδιότητες 

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό 
όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της οικονομικής και 
διοικητικής λειτουργίας του δήμου. 
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 
αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 
αρμοδιότητες: 

1η Έκτακτη Συνεδρίαση 01-01-22 

- 1 Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 77  του Ν. 4555/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 10ης  
Ιανουαρίου 2022  για τους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 433/2/10-01-2022  
πρόσκληση της Προέδρου της Ο.Ε 

(ΑΔΑ: 6ΨΔΦΩ63-ΑΝ5) 

485/10.01.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1o 2 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής 2022-2023. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
τον κ. Παναγόπουλο Ιωάννη   ο οποίος 
συγκέντρωσε οκτώ  (8) ψήφους. 
(ΑΔΑ: Ω5ΠΛΩ63-ΥΘΖ) 

488/10.01.22 11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά 
την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών 
τους, με φανερή ψηφοφορία, τον 
αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην 
περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της 
επιτροπής. 

2o 3 Λήψη απόφασης για έγκριση της από 
7/01/22 γνωμοδότησης  της επιτροπής 
για την  ανάθεση  της Προμήθειας 
καυσίμων  για κίνηση μεταφορικών 
μέσων με τη διαδικασία του  
κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την από 07/01/2022 γνωμοδότηση της 
επιτροπής για την «Προμήθεια καυσίμων για 
κίνηση μεταφορικών μέσων»  και αναθέτει την 
προμήθεια για το πετρέλαιο θέρμανσης στον  
ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ BEST OIL,με Ενιαίο Ποσοστό 
Έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, 
της προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

483/10.01.22 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

ΑΔΑ: Ω5Θ1Ω63-15Ο



5 

 

τιμών της Περιφέρειας την ημέρα παράδοσης και 
πάντα σύμφωνα με της τεχνικές προδιαγραφές, οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας μελέτης 4,60% 

(ΑΔΑ: ΨΦΣΕΩ63-ΛΛΡ) 

του ν. 4412/2016. 

2η Τακτική Συνεδρίαση 18-01-22 

1ο 4 Λήψη απόφασης για τον 
προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2022 με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) διάρκειας έως οκτώ μηνών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2022 με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 
διάρκειας έως οκτώ μηνών , συνολικά τριάντα 
ενός (31) ατόμων, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου 

(ΑΔΑ: 9705Ω63-5Β8) 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού 
του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των 
δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση 
έμμισθης εντολής. 

2ο 5 Λήψη απόφασης για τον 
προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2022 με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) για τον καθαρισμό των σχολικών 
μονάδων διάρκειας έως οκτώ μηνών για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων 
πλήρους απασχόλησης και εικοσιτεσσάρων (24) 
ατόμων μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη αναγκών 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4821/2021 και αφού 
έλαβε υπόψη το αίτημα των Σχολικών Επιτροπών 
αναφορικά με τις ανάγκες σε προσωπικό για την 
καθαριότητα των σχολικών μονάδων. 
(ΑΔΑ: ΨΝ9ΜΩ63-Δ6Η) 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 
και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 
εντολής. 

3ο 6 Λήψη απόφασης για τον 
προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2022 με σύμβαση 
μίσθωσης έργου διάρκειας έως δώδεκα 
μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
του Δήμου . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, έτους 2022 , 
συνολικά δεκατριών ατόμων , για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 
και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 
εντολής. 
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(ΑΔΑ: 68ΠΚΩ63-ΣΤΙ) 

4ο 7 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των 
ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 
έως δώδεκα μηνών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον καθορισμό των  ειδικοτήτων για την 
πρόσληψη προσωπικού (τεσσάρων ατόμων) με 
συμβάσεις μίσθωσης έργου  διάρκειας έως δώδεκα 
(12) μηνών,  για την αντιμετώπιση αναγκών των 
υπηρεσιών του Δήμου 

(ΑΔΑ: Ψ3ΣΕΩ63-449) 

  δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 
και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 
εντολής. 

5ο 8 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των 
ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον καθορισμό των  ειδικοτήτων για την 
πρόσληψη προσωπικού (τεσσάρων ατόμων) με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου   διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  για την 
αντιμετώπιση αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου 

(ΑΔΑ: ΨΥ0ΜΩ63-ΒΩΟ) 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 
και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 
εντολής. 

6ο 9 Λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης 
αναίρεσης κατά της Καλομοίρας 
Τσαλαματά και κατά της υπ’ αρ.  
Α1281/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
- Ο κ. Βρεττός απείχε της ψηφοφορίας  . 

 

Α) Εγκρίνει την άσκηση  κατ’ αυτής της 
απόφασης Α 1281/2021 του Γ’ Τμήματος Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και κατά της 
Καλομοίρας Τσαλαματά αίτησης αναίρεσης 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με 
αίτημα να αναιρεθεί η απόφαση αυτή, να γίνει 
δεκτή η έφεση του Δήμου και να απορριφθεί η από 
1-6-2017  προσφυγή της αντιδίκου 

Β) Εξουσιοδοτεί  τη δικηγόρου με πάγια 
αντιμισθία του Δήμου μας να ασκήσει την 
παραπάνω αίτηση αναίρεσης  και να παραστεί στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας προς εκπροσώπηση του 
Δήμου 

(ΑΔΑ: 6Φ6ΤΩ63-ΚΨΗ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
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εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

7ο 10 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
μελέτης και της διαδικασίας για την 
ανάθεση της Προμήθειας ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της 
πανδημίας covid-19 . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ αριθμ. 
1/2022 μελέτης για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και υγιεινής που συνέταξε η 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 Εγκρίνει τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης με την 
διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016,  που αφορά στην προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και υγιεινής και τη διενέργεια 
της δαπάνης συνολικού  ποσού 27.511,58€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑ 
10.6634.01 με τίτλο «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού», προϋπολογισμού 
2022 

(ΑΔΑ: ΩΔΖΛΩ63-0ΒΟ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 

8ο 11 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος του 
ΚΑ 00.6731.00 προϋπολογισμού έτους 
2022 που αφορά σε έκτακτη 
επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 
20.000,00€  η οποία αφορά έκτακτη επιχορήγηση 
από έσοδα τον Δήμου προς την Σχολική Επιτροπή 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα  

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 
προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 
υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 
ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 
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Επιτροπής του Δήμου μας. βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6731.00 με τίτλο «Ειδικές και 
έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας 
εκπαίδευσης από έσοδα του Δήμου» 
προϋπολογισμού έτους 2022, προκειμένου να 
καλυφθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές ΔΕΚΟ, καθώς 
και έξοδα που προκύπτουν  από τα μέτρα 
πρόληψης της πανδημίας 

(ΑΔΑ: 65ΩΨΩ63-ΒΡ8) 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 
Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 
Δήμου.. 

9ο 12 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος του 
ΚΑ 00.6731.00 προϋπολογισμού έτους 
2022 που αφορά σε έκτακτη 
επιχορήγηση της Β/θμιας Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου μας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 
20.000,00€  η οποία αφορά έκτακτη επιχορήγηση 
από έσοδα τον Δήμου προς την Σχολική Επιτροπή 
Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  η οποία 
θα  βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6731.00 με τίτλο «Ειδικές 
και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας 
εκπαίδευσης από έσοδα του Δήμου» 
προϋπολογισμού έτους 2022, προκειμένου να 
καλυφθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών 
ΔΕΚΟ, καθώς και έξοδα που προκύπτουν  από τα 
μέτρα πρόληψης της πανδημίας 

(ΑΔΑ: Ω5ΦΦΩ63-Τ2Β) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 
προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 
υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 
ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 
Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 
Δήμου.. 

10ο 13 Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού 
ποσού 3.775.00€ σε βάρος του ΚΑ 
20.6211.01 με τίτλο «Αντίτιμο 
ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού έτους 2021 και για 
ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 
υπόλογο. 

 

(ΑΔΑ: 62ΖΙΩ63-Β7Χ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

   3η Έκτακτη  Συνεδρίαση 10-01-22   

- 14 Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 
1724/21.01.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 77  του Ν. 4555/2018. 

20ης  Ιανουαρίου 2022  για τους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 1436/4/19-01-2022    
πρόσκληση της Προέδρου της Ο.Ε 

(ΑΔΑ: Ψ13ΖΩ63-9ΩΛ) 

διατάξεις) 

 

1ο 15 Λήψη απόφασης για μετάθεση της 
ημερομηνίας αποσφράγισης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
συστημικό αριθμό 149518 για την 
«Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας 
αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
συστημικό αριθμό 149518 για την «Ασφαλιστική 
κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου»,  (η οποία είχε προγραμματιστεί για  την 
Παρασκευή  21/01/2022 και ώρα 11:00), έως την 
έκδοση απόφασης από την ΑΕΠΠ επί του αιτήματος 
προσωρινών μέτρων 

(ΑΔΑ: 6Λ41Ω63-0ΧΩ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. 

4η Τακτική Συνεδρίαση  27-01-22 

- 16 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός) 
Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στο  
θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης 

(ΑΔΑ: Ψ8ΜΗΩ63-ΕΨΘ) 

2690/2.2.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

17 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
10/2022 μελέτης και της διαδικασίας για 
την ανάθεση της υπηρεσίας «Κοπή – 
Κλάδεμα ψηλών δένδρων και εκρίζωση 
κορμών δένδρων»  με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος) 
 

1.Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθμ. 10/2022 μελέτης για την υπηρεσία «Κοπή – 
Κλάδεμα ψηλών δένδρων και εκρίζωση κορμών 
δένδρων. 

 2.Εγκρίνει τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης με 
την διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 
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παρ. 2γ του Ν. 4412/2016,  που αφορά στην 
υπηρεσία «Κοπή – Κλάδεμα ψηλών δένδρων και 
εκρίζωση κορμών δένδρων» και τη διενέργεια της 
δαπάνης συνολικού  ποσού 37.156,60€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του  ΚΑ 
35.6262.09 με τίτλο «Εργασία για κοπή - κλάδεμα 
ψηλών δένδρων» (ποσού 29.995,60€) και του ΚΑ 
35.6262.04 με τίτλο «Εργασία εκρίζωσης κορμών 
δένδρων»  (ποσού 7.161,00€), προϋπολογισμού 
έτους 2022 

(ΑΔΑ: ΨΞΖ5Ω63-ΩΝ3) 

1ο 18 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
405/07-01-22 αιτήματος πέντε 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της αγωγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 405/07-01-2022 
αίτημα πέντε εργαζόμενων του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 19 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
434/10-01-22 αιτήματος εφτά 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της αγωγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 434/10-01-2022 
αίτημα επτά  εργαζόμενων του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 
 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

3ο 20 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
906/13-01-22 αιτήματος δεκατεσσάρων 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της αγωγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 906/13-01-2022 
αίτημα δεκατεσσάρων  εργαζόμενων του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 
 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

4ο 21 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
983/14-01-22 αιτήματος είκοσι ενός 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της αγωγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 983/14-01-2022 
αίτημα είκοσι  εργαζόμενων του Δήμου (εκτός του 
κ. Κ. Σ. ο οποίος ζήτησε με υπεύθυνη δήλωση να 
μην συμπεριληφθεί στην ανωτέρω αίτηση) με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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5ο 22 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγω έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 131 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(αφορά την Α3399/2019 απόφαση του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
 -Ο κ. Βρεττός ψήφισε υπέρ αλλά  ζήτησε  να 
ασκηθεί διοικητικός  και πειθαρχικός έλεγχος για το 
αν υπάρχουν πολιτικές και υπηρεσιακές ευθύνες. 
 

Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
18/3/2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ867/2019 
ασκηθείσας  έφεσης του Δήμου μας κατά του 
Παναγιώτη Λούπου  και της Α3399/2019 απόφασης 
του 7ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά που συζητείται την 16/2/2022 στο Θ 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς και εξουσιοδοτεί την  
δικηγόρο του Δήμου προκειμένου να τους ασκήσει  
και να παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη 
αυτών και της ασκηθείσας εφέσεως 

(ΑΔΑ: 6Λ41Ω63-ΟΑ4) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

6ο 23 Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη 
έφεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 
κατά της 12976/2021 αποφάσεως του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την ΜΗ  άσκηση έφεσης κατά της 
12976/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών και την καταβολή στον 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
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ΔΠΑ και του Δ.Ο. ενάγοντα Δ. Ο. του επιδικασθέντος ποσού των 
5.000€ πλέον τόκων από την επομένη της επίδοσης 
της αγωγής του (5-6-2015), οι οποίοι μέχρι τις 17-
01-2022 ανέρχονται σε 1.984,93€ (ήτοι σύνολο 
6.984,93€ πλέον τόκων μέχρι  την εξόφληση) 
(ΑΔΑ: ΩΜΟΤΩ63-ΜΕΕ) 

παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

7ο 24 Λήψη απόφασης για διόρθωση και 
συμπλήρωση της 394/2021 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Λήψη απόφασης για έγκριση της 
81/2021 τεχνικής έκθεσης για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 
χλοοτάπητα στο Δημοτικό 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (Βρεττός) 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό . 
 
Εγκρίνει τα αναθεωρημένα τεύχη της 81/2021 
μελέτης δημοπράτηση με τις ανωτέρω 
συμπληρώσεις (επισημαίνονται με κίτρινο) καθώς 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 
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Γυμναστήριο». και το σχέδιο των όρων διακήρυξης  για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 
χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο» του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από 
την Περιφέρεια Αττικής και προκειμένου να 
επανυποβληθούν στην Περιφέρεια για την εκ 
μέρους τους έγκριση 

(ΑΔΑ: 9ΘΧ0Ω63-1Ξ6) 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 
επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 
δημόσιους υπαλλήλους 

8ο 25 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού 1.488,00€ σε βάρος του 
ΚΑ 10.6266.13 που αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών ετήσιου δικαιώματος χρήσης 
της πλατφόρμας των μηχανημάτων 
ψηφιακής σήμανσης που διαθέτει ο 
Δήμος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α.Ε 
10.6266.13 με τίτλο «Δαπάνη για την ανανέωση και 
επέκταση των αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου 
(Antivirus, Backup, Vpn, Autocad κ.λπ.)»  
προϋπολογισμού έτους 2022, για την παροχή 
υπηρεσιών ετήσιου δικαιώματος χρήσης της 
πλατφόρμας των μηχανημάτων ψηφιακής 
σήμανσης που διαθέτει ο Δήμος,  έως του ποσού 
των «Χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 
(1.488,00€), συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 
(ΑΔΑ: ΨΦΒ9Ω63-ΩΧΟ) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 
προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 
υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 
ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 
Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα 
του Δήμου.. 

9ο 26 Λήψη απόφασης για έγκριση 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
έργου «Ανακατασκευές κοινοχρήστων 
χώρων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο  οριστικής παραλαβής 
του έργου: «Ανακατασκευές κοινόχρηστων χώρων». 

(ΑΔΑ: Ψ41ΟΩ63-4ΞΛ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 
απόφασή της. 

10ο 27 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση 
επιτροπής για την «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων, 
Προμήθεια ανταλλακτικών , Προμήθεια 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί επιτροπή για την «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων – προμήθεια 
ανταλλακτικών – προμήθεια και επισκευή 
ελαστικών». 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
κάθε μορφής δημοπρασιών και 
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και επισκευή ελαστικών». (ΑΔΑ: 6Ι7ΨΩ63-7ΑΦ) διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή 
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

11ο 28 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 
486/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης 
για συγκρότηση επιτροπών του Δήμου 
για το έτος 2022». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Τροποποιεί την 486/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι 
επιτροπές του Δήμου για το έτος 2022 και 
συγκεκριμένα στο σκέλος που αφορά στην 
αντικατάσταση του 2ου αναπληρωματικού μέλους 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΣ από τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και του 3ου αναπληρωματικού 
μέλους ΖΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τον ΚΟΚΚΑΛΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

(ΑΔΑ: Ψ4ΦΔΩ63-Π0Γ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
κάθε μορφής δημοπρασιών και 
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή 
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

12ο 29 Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ 
αρ. πρωτ. 24899/28-9-2021 σύμβαση για 
την «Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση της υπ. αριθμ. πρωτ. 24899/28-
09-2021 σύμβασης η οποία λήγει στις 27/01/22,  
για την «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου»  με την 
εταιρεία ΥΙΟΙ Π. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ, για τέσσερις 
μήνες 

(ΑΔΑ: ΨΠΙΒΩ63-ΓΝΞ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 
απόφασή της. 

13ο 30 Λήψη απόφασης για επέκταση της υπ’ 
αρ. πρωτ. 19392/14-7-2020 σύμβασης 
περισυλλογής εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων και μεταφορά τους σε 
εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επέκταση για ένα έτος της υπ.  αρ. 
πρωτ. 19392/14-07-2020 σύμβασης  για την 
περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και 
μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 
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οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) με την 
εταιρεία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΕ». 

(ΑΔΑ: 65ΕΓΩ63-924) 

πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 
απόφασή της. 

14ο 31 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικών καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία  ΕΛΕΚΤ ΑΕ για τις 
«Αποψιλώσεις αύλειων χώρων, 
κοινόχρηστων και οικοπέδων κλπ», 
«Απολυμάνσεις χώρων» &  
«Φυτοπροστασία δέντρων κλπ από 
επιβλαβή έντομα». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την επιστροφή  στην εταιρία «ΕΛΕΚΤ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ»,  
εγγυητικών καλής εκτέλεσης, οι οποίες είχαν  
διαβιβαστεί για φύλαξη στην Ταμειακή Υπηρεσία 
του Δήμου, δεδομένου ότι έχει γίνει εκτέλεση των 
υπηρεσιών  της σύμβασης  (άρθρο 72 του Ν. 
4412/20016). 
(ΑΔΑ: Ψ1ΣΕΩ63-9Χ7) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 
και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου και των 
περιπτώσεων του άρθρου 44 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης 
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 
άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

5η Τακτική  Συνεδρίαση 07-02-22 

- 32 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 
(ΑΔΑ: ΨΟΖ0Ω63-ΠΤΔ) 

3776/10.02.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

33 Λήψη απόφασης για προσαύξηση 
ποσοτήτων και δαπάνης της σύμβασης 
για την «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την προσαύξηση ποσοτήτων και δαπάνης 
της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»  
ποσού 26.644,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
24% , στον Κ.Α :64.7135.06,  όπως προκύπτει από 
τον ανωτέρω πίνακα, η οποία δαπάνη δεν 
ξεπερνάει το 10% του αρχικού συμβατικού 
τιμήματος και δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης 

3782/10.02.22 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 

πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 

απόφασή της. 
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(ΑΔΑ: 669ΣΩ63-316) 

2ο 
εκτός 

34 Λήψη απόφασης για έγκριση της από 
2/2/2022 γνωμοδότησης της επιτροπής 
για την ανάθεση  της υπηρεσίας  «Κοπή-
κλάδεμα ψηλών δένδρων και εκρίζωση 
κορμών δένδρων», με τη διαδικασία  
του  κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την από 02/02/2022 γνωμοδότηση για την 
«Κοπή- κλάδεμα ψηλών δένδρων και εκρίζωση 
κορμών» και αναθέτει την υπηρεσία στην εταιρεία 
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ με συνολική τιμή 
36.041,90€ με ΦΠΑ διότι η προσφορά είναι εντός 
των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής  τεχνικής   
έκθεσης. 
 

(ΑΔΑ: ΩΔΣ3Ω63-ΤΗΧ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 

την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

1ο 35 Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 1ης 
τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 
έτους 2022. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 6 υπέρ & 1 κατά (κ. Βρεττός  ) 

- Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό 

  
Εγκρίνει την  1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 
την 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  
οικονομικού έτους 2022 στο σκέλος των εσόδων και 
στο σκέλος των   εξόδων  ψηφίζοντας τις σχετικές 
ισόποσες πιστώσεις  και τη διαβιβάζει στο ΔΣ για 
έγκριση 

(ΑΔΑ: 6Λ6ΨΩ63-808) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την 

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην 

οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις 

της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά 

στην ιστοσελίδα του Δήμου.. 

2ο 36 Λήψη απόφασης για τον έλεγχο 
απολογιστικών στοιχείων δ΄ τριμήνου 
προϋπολογισμού έτους 2021. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την  υλοποίηση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 τόσο στο σκέλος των 
εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων,  ήτοι τα 
απολογιστικά στοιχεία του δ΄ Τριμήνου έτσι όπως 
αυτά  παραθέτονται αναλυτικά από την Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι 
αναπόσπαστο μέρος του εισηγητικού της παρούσης 
απόφασης και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο  
την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την 

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην 

οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις 

της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά 
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εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το  
Δ ' τρίμηνο έτους 2021 (ήτοι  την κατάσταση 
εσόδων και εξόδων) συνοδευόμενη από την 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. 
(ΑΔΑ: ΨΟΠΒΩ63-3Ν4) 

στην ιστοσελίδα του Δήμου.. 

3ο 37 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
12/2022 μελέτης και της διαδικασίας για 
την ανάθεση της υπηρεσίας 
«Συντήρηση-επέκταση-αντικατάσταση 
πρασίνου σε κοινόχρηστους  χώρους στο 
Δήμο»  με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθμ. 12/2022 μελέτης για την υπηρεσία 
«Συντήρηση-επέκταση-αντικατάσταση πρασίνου σε 
κοινόχρηστους  χώρους στο Δήμο». 

2. Εγκρίνει τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης με 
την διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016,  που αφορά στην 
υπηρεσία «Συντήρηση-επέκταση-αντικατάσταση 
πρασίνου σε κοινόχρηστους  χώρους στο Δήμο» και 
τη διενέργεια της δαπάνης συνολικού  ποσού 
37.138,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος 
του  ΚΑ 35.6262.13 με τίτλο «Συντήρηση-επέκταση-
αντικατάσταση πρασίνου σε κοινόχρηστους  
χώρους στο Δήμο», προϋπολογισμού έτους 2022 

(ΑΔΑ: Ψ4Φ8Ω63-79Ξ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 

44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 

για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

4ο 38 Λήψη απόφασης για ανάθεση  της 
προμήθειας ειδών καθαριότητας με τη 
διαδικασία του  κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την από 02/02/2022 γνωμοδότηση και 
αναθέτει την προμήθεια, ως κάτωθι: 

Α) στην  εταιρεία  «HANDGUARD O.E.»  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΟΜΔΑΔΑ Α» 
(Κ.Α.Ε.  10.6634.01) ποσού 6.905,18€ (με ΦΠΑ) 

Β) στην  εταιρεία  «JGT GLOBAL E.E.»  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΟΜΔΑΔΑ Β» 
(Κ.Α.Ε.  10.6634.01) ποσού 20.606,40€ (με ΦΠΑ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 

την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
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(ΑΔΑ: ΨΨΑΠΩ63-ΤΩΕ) του ν. 4412/2016. 

5ο 39 Λήψη απόφασης για ορισμό νέας 
ημερομηνίας αποσφράγισης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
συστημικό αριθμό 149518 για την 
«Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και 
ακίνητης του Δήμου» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ορίζει ως  νέα ημερομηνία αποσφράγισης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 
149518 για την «Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και 
ακίνητης του Δήμου», την 09-02-2022 και ώρα 
11:00 

(ΑΔΑ: 6ΜΦΕΩ63-Ρ2Σ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 

6ο 40 Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με 
την 26/2021 απόφαση του 2ου Κλιμακίου 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  που αφορά στην 
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την 
ομάδα 1 -  «Προμήθεια καυσίμων για 
κίνηση μεταφορικών μέσων» για τα έτη 
2021-2022. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Συμμορφώνεται με την υπ’ αρ. πρωτ. 26/2022 
απόφαση του 2ου  Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).  
2. Ανακαλεί εν μέρει την 384/2021 απόφαση κατά 
το σκέλος αυτής Α1 με το οποίο αναθέτει την 
«Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών 
μέσων»  για την Ομάδα 1 για τα έτη 2021-2022 
στον ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝ.ΣΤΑΥΡΟ. 
3. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου «ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ» αναδόχου 
χωρίς κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
103 σε συνδυασμό με το άρθρο 104 του ν 
4412/2016 . 
4. Αναδεικνύει  ως προσωρινό μειοδότη για την 
Ομάδα 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» για τα έτη 2021-2022, την 
εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ» (ΑΦΜ 
099642894), με έκπτωση 2,90 % και ποσό 
προϋπολογισμού #412.380,00#€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 
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(ΑΔΑ: ΩΘΔΩΩ63-ΝΒΜ) 

7ο 41 Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για το έργο «Κατασκευή ραμπών και 
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 
την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Αγ. Δημητρίου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 1/2022 του παρόντος διαγωνισμού  
πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για το έργο 
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Αγ. Δημητρίου», που αφορά 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική 
Προσφορά» του διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 
#185435# και  την σειρά μειοδοσίας και κρίνει ότι ο 
1ο και 2ος κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται από το 
διαγωνισμό διότι δεν πληρούν τους όρους της 
εγκεκριμένης διακήρυξης, 
Αναθέτει τη σύμβαση (σύμφωνα με το άρθρο 98 
παρ. ε του Ν. 4412/2016), στον πρώτο μειοδότη 
(προσωρινό ανάδοχο) με την επωνυμία 
«ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. Green 
Construction» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 22,33% 
και με προσφερόμενες τιμές ανά κατηγορία 
μελέτης, ως η οικονομική του προσφορά 

(ΑΔΑ: 6Α0ΓΩ63-5Θ5) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 

8ο 42 Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 
ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών 
για τοποθέτηση εξοπλισμού». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον  1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ  του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 
(ΑΔΑ: Ω8Β1Ω63-Ε31) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 

πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 

απόφασή της. 

9ο 43 Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη 
έφεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 
κατά της Α2860/2021 αποφάσεως του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ    
Εγκρίνει την άσκηση έφεσης ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της Α2860/2021 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
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Τριμελούς Διοικητικού πρωτοδικείου 
Πειραιά και της εταιρείας ΒΑΜΒΑΛΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ. 

απόφασης του 5ου Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιά και κατά της εταιρείας 
ΒΑΜΒΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ και εξουσιοδοτεί τη 
δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία Καδδά όπως ασκήσει 
την παραπάνω έφεση και παραστεί κατά τη 
συζήτησή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά 

(ΑΔΑ: 6Κ5ΧΩ63-ΕΒ0) 

και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

10ο 44 Λήψη απόφασης για ανάθεση σε 
εξωτερικό δικηγόρο της εκπροσώπησης 
του δήμου λόγω κωλύματος της 
έμμισθης δικηγόρου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
 Α) Εγκρίνει την ανάθεση της εκπροσώπησής του 
Δήμου για την αγωγή ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών της δικηγόρου Ευθυμίας 
Καδδά κατά του Δήμου για καταβολή διαφορών επί 
της παγίας αντιμισθίας ποσού ύψους 7.694,78€ για 
το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2021, 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 

τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 

44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 
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στην δικηγόρο Αναστασία Γ. Γιαννακοπούλου – 
Δικηγόρο Αθηνών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 40 του 
Ν.4735/2020. 
 
Β) Ορίζει ως αμοιβή της πληρεξουσίου δικηγόρου 
για την ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης, στο 
ύψος της ελάχιστης νόμιμης δικηγορικής αμοιβής 
σύμφωνα με τον «Πίνακα αμοιβών δικηγόρων για 
παράσταση σε δικαστήρια» του Κώδικα Δικηγόρων, 
ήτοι στο συνολικό ποσό των 425,32€ το οποίο 
αναλύεται σε 273,00€ πλέον 70€ εξόδων πλέον 
ΦΠΑ 24% 82,32€ 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6111.01 
με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 
οικονομικού έτους 2022. 
(ΑΔΑ: 6ΔΞΡΩ63-ΘΓΕ) 

για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

11ο 45 Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με 
την υπ’ αρ. 561/2022 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) για 
αποδοχή των υπηρεσιών τριών 
συμβασιούχων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Συμμορφώνεται με την 561/2022 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικών 
μέτρων), αποδέχεται τις υπηρεσίες τριών 
εργαζομένων, με τις ίδιες συνθήκες απασχόλησης 
όπως και προηγουμένως (ίδιο πλαίσιο 
μισθολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος ) και 
συνεχίζει την προσωρινή απασχόλησή τους 

(ΑΔΑ: 6ΚΤΣΩ63-ΡΗΠ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
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δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

12ο 46 Λήψη απόφασης  για: α)σύσταση  
πάγιας προκαταβολής για το οικονομικό 
έτος 2022 και β) ορισμός διαχειριστή  
υπολόγου και του αναπληρωτή του για 
το έτος 2022. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει,  την σύσταση πάγιας προκαταβολής για 
το οικονομικό έτος 2022 ποσού 6.000€, σε βάρος 
του ΚΑ 00.8251.01 με τίτλο «Πάγια Προκαταβολή» 
προϋπολογισμού έτους 2022, για την πληρωμή 
όλων των δαπανών που αφορούν την πάγια 
προκαταβολή . Με το ποσό της παγίας 
προκαταβολής θα διενεργούνται πληρωμές μέχρι 
400,00 €, σε βάρος όλων των κωδικών του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, 
οικονομικού έτους 2022. 
2)Ορίζει υπόλογο της πάγιας προκαταβολής για το 
έτος 2022 , τον υπάλληλο του Δήμου  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΝΩΕ  στο όνομα του οποίου θα 
εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος  
θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες 
εντολές με αναπληρώτριά του την  υπάλληλο του 
Δήμου ΦΑΛΙΕΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 
3) Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο  Οικονομικών 
Υπηρεσιών για τη διενέργεια έγγραφων εντολών 
πληρωμών μέσω παγίας προκαταβολής. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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(ΑΔΑ: 6ΛΤΡΩ63-Ξ79) 

13ο 47 Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού 750€ 
σε βάρος του ΚΑ 20.6323.01 που αφορά 
δαπάνη ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του 
δήμου και τον ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει  την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ποσού 750,00€  , σε 
βάρος του ΚΑ 20.6323.01 προϋπολογισμού έτους 
2022 για την κάλυψη δαπάνης ελέγχου 
ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου  

Β) Ορίζει υπόλογο του ανωτέρω χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής τον υπάλληλο του 
Δήμου μας  ΣΤΑΜΟΥΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟ με ημερομηνία 
απόδοσης έως  την  07-05-22. 
(ΑΔΑ: ΨΤΡΤΩ63-4ΑΤ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

14ο 48 Έκθεση  Πεπραγμένων β’ εξαμήνου 
έτους 2021  της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου.        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 

Α) Συντάσσει  την Έκθεση πεπραγμένων για το Β’ 
εξάμηνο του έτους 2021  
Β) Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων υποβάλλεται 
ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο, η οποία 
συζητείται σε ειδική συνεδρίαση. 

 3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του 

Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο 

δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η 

οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.». 

15ο 49 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
Αναμορφωμένου Πίνακα Στοχοθεσίας 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(ΟΠΔ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για 
το οικονομικό έτος 2022.                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό. 
 
Καταρτίζει τον αναμορφωμένο πίνακα  στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου, για το οικονομικό έτος 2022,  αφού 
έλαβε υπόψη της όλα τα σχετικά που αναφέρονται 
στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και 
το διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 

(ΑΔΑ: ΨΡΡΓΩ63-Ρ3Ζ) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την 

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην 

οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις 

της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά 

στην ιστοσελίδα του Δήμου.. 

6η Τακτική  Συνεδρίαση 15-02-22 

1ο 50 Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 1/2022 του παρόντος διαγωνισμού  
πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για το έργο 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
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για το έργο «Δημιουργία ασφαλών 
σχολικών δακτυλίων 2021». 

«Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021», 
που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και 
«Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού με Α/Α 
Συστήματος #186055# και  την σειρά μειοδοσίας 
όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 2 του πρακτικού  
και αναθέτει τη σύμβαση (σύμφωνα με το άρθρο 
98 παρ. ε του Ν. 4412/2016), στον πρώτο μειοδότη 
(προσωρινό ανάδοχο) με την επωνυμία 
«ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 36,24% και με προσφερόμενες 
τιμές ανά κατηγορία μελέτης, ως η οικονομική του 
προσφορά. 
(ΑΔΑ: ΨΦ43Ω63-ΘΡΛ) 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 

2ο 51 Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ". 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 1/2022 του παρόντος διαγωνισμού  
πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για την 
μελέτη  “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», που αφορά στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών με Α/Α συστήματος 
184703  και  την σειρά μειοδοσίας όπως 
αποτυπώνεται στον πίνακα 2 του πρακτικού  και 
ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την Ένωση 
οικονομικών φορέων  «ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΑ. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - 
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. -  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ 
ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με μέση έκπτωση Ε = 51% 
(πενήντα ένα).. 
(ΑΔΑ: 94ΞΤΩ63-ΛΤΚ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

3ο 52 Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για το έργο «Επεμβάσεις ενεργειακής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει εν μέρει το 2/2022 του παρόντος 
διαγωνισμού  πρακτικό της επιτροπής   

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
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αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου 
Αγίου Δημητρίου». 

διαγωνισμού για το έργο «Επεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου 
Δημητρίου» στο σκέλος που  αφορά στον έλεγχο 
της τεκμηρίωσης που κατέθεσαν οι πρώτες 
τέσσερις συμμετέχουσες εταιρείες κατά σειρά 
μειοδοσίας των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν ως 
ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα την 368/2021 
απόφαση ΟΕ και κρίνει ότι οι κάτωθι 
συμμετέχοντες αποκλείονται από το διαγωνισμό 
διότι: 

 ο 1ος κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχων 
«ERGMASIN DEALS PC» με ΑΑ προσφοράς 
227197 δεν έχει καταθέσει δεσμευτικές 
προσφορές προμηθευτών 

 ο 2ος κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχων 
«ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με ΑΑ προσφοράς 227418 κατέθεσε 
προσφορές οι οποίες δεν απευθύνονται στην 
εταιρεία και επομένως δεν είναι δεσμευτικές 
γι’ αυτήν 

 ο 3ος κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχων 
«ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με ΑΑ προσφοράς 
226882 δεν κατέθεσε φάκελο τεκμηρίωσης 
και η προσφορά του απορρίπτεται ως μη 
κανονική και καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής σύμφωνα με την παρ.1 του 
άρθρου 88 του Ν.4412/2016. 

 ο 4ος κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχων 
«LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» 
με ΑΑ προσφοράς 217389 κατέθεσε 
προσφορές υπεργολάβων οι οποίες δεν 
κρίνονται ικανοποιητικές, κυρίως ως προς τα 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 
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εξής: 

Β) Κάνει δεκτή την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού για την κατάπτωση  υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής,  σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 

88 του Ν.4412/2016, του 3ου  κατά σειρά 

μειοδοσίας συμμετέχοντα  «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» 

με ΑΑ προσφοράς 226882 διότι δεν κατέθεσε 

φάκελο τεκμηρίωσης και η προσφορά του 

απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Γ) Στο  σκέλος που  αφορά στον έλεγχο της 
τεκμηρίωσης που κατέθεσε ο 5ος κατά σειρά 
μειοδοσίας συμμετέχων «ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ» με 
ΑΑ προσφοράς 226377, επιπλέον του ελέγχου των 
δεσμευτικών προσφορών προμηθευτών που 
κρίθηκαν ικανοποιητικές,  αποφασίζει, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του άρθρου 102 του Ν. 4412-2016 
«Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών (Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ)», να ζητηθεί από τον ανωτέρω 
συμμετέχοντα να καταθέσει δεσμευτική υπεύθυνη 
δήλωση , εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, με τη 
ρητή διατύπωση ότι έχει λάβει γνώση των 
διατάξεων του άρθρου 102  του Ν. 4412/2016, ότι 
έχει τη δυνατότητα και ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση – δέσμευση να ολοκληρώσει το έργο 
κατά τους θερινούς μήνες που τα σχολεία 
παραμένουν κλειστά για την ασφάλεια δασκάλων 
και μαθητών. 

(ΑΔΑ: ΨΙΦ6Ω63-ΨΙΙ) 

4ο 53 Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου και 
3ου πρακτικού της επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το 2/2022  πρακτικό της επιτροπής 

 στ) Αποφασίζει για: 
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διαγωνισμού για την «Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Β.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΣΥΝΤΡΗΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Γ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΡΑΦΗΝΑΣ Δ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 
του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  - 
τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων εταιρειών 
για την «Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Β.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΣΥΝΤΡΗΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Γ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ 
Δ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και κρίνει ότι και οι τρεις 
συμμετέχοντες, ήτοι : 

 ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 Ε.Ε 

 ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε. 

 ΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

θα συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, που αφορά την αποσφράγιση των 
Οικονομικών Προσφορών, διότι πληρούν όλα τα 
απαιτούμενα από τη διακήρυξη. 

Β) Εγκρίνει το 3/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών για την  “«Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Β.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΣΥΝΤΡΗΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 
Γ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ Δ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και  
αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους , ως κάτωθι: 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

την εταιρεία ''ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 Ε.Ε'', αντί 

του ποσού #23.131,72€# με ποσοστό 

έκπτωσης  (30,2%) συμπεριλαμβανομένου 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 
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Φ.Π.Α. 24%. 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ  

την εταιρεία ''ΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'',  αντί του ποσού 

#32.298,78€# με ποσοστό έκπτωσης  (22,10%) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΡΑΦΗΝΑΣ την εταιρεία ''ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε'',  αντί 

του ποσού #40.651,41€#  με ποσοστό 

έκπτωσης  (22,00%) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ την εταιρεία 

''ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 Ε.Ε'', αντί του ποσού 

#16.912,32€# με ποσοστό έκπτωσης  (31,00%) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

(ΑΔΑ: 6ΠΤΕΩ63-ΥΧΖ) 

5ο 54 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
3104/04-02-22 αιτήματος τεσσάρων 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της αγωγής τους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 3104/04-02-2022 
αίτημα τεσσάρων εργαζόμενων του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

6ο 55 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
διαδικασίας για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «Δαπάνες συλλογής και 
μεταφοράς κλαδεμάτων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθμ. 13/2022 μελέτης για την υπηρεσία «Δαπάνη 
Διαχείρισης και Μεταφοράς Κλαδεμάτων» . 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 
και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 
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 2) Εγκρίνει την σύναψη  δημόσιας σύμβασης για 
την ανάθεση σε ανάδοχο της υπηρεσίας «Δαπάνη 
Διαχείρισης και Μεταφοράς Κλαδεμάτων», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις 
οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μπορεί κατά την 
κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και 
μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 
καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και 
ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις 
είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό και τις 
διατάξεις του άρθρου 178 του ν. 4635/2019.  

(ΑΔΑ: 63Η0Ω63-ΝΓΑ) 

αρμοδιότητα του δημάρχου και των 
περιπτώσεων του άρθρου 44 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 
έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 
189 του ν. 4412/2016. 

7η Τακτική  Συνεδρίαση 15-02-22 

- 56 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 
(ΑΔΑ: 647ΠΩ63-65Α) 

5671/28.02.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

57 Λήψη απόφασης για τροποποίηση 
της 55/2022 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Λήψη απόφασης για έγκριση της 
διαδικασίας για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «Δαπάνες συλλογής και 
μεταφοράς κλαδεμάτων». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο κ.  Γιαννέζος απείχε της ψηφοφορίας 

Εγκρίνει την σύναψη  δημόσιας σύμβασης για την 
ανάθεση σε ανάδοχο της υπηρεσίας «Δαπάνη 
Διαχείρισης και Μεταφοράς Κλαδεμάτων», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις 
οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μπορεί κατά την 
κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και 
μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 
και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου και των 
περιπτώσεων του άρθρου 44 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 
έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 
189 του ν. 4412/2016. 
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ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς 
και συντήρησης χώρων πρασίνου και 
ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις 
είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό και τις 
διατάξεις του άρθρου 178 του ν. 4635/2019. 

 (ΑΔΑ: ΨΘΨΗΩ63-ΦΔ9) 

1ο 58 Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης 
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου 
Αγίου Δημητρίου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ, Γιαννέζος ) 

Ο κ.  Γρίλλιας ψήφισε λευκό . 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας 
με την επωνυμία «Οργανισμός , Παιδείας , 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου 
Δημητρίου Αττικής (ΟΠΚΑΠ)» και κατά συνέπεια 
την  1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 

(ΑΔΑ: Ψ0Γ1Ω63-ΩΔΓ) 

5672/28.02.22 

πρωτ.αποκ/νης 

3351/16.03.22 

δικό μας 

7280/16.03.22 

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

 

2ο 59 Λήψη απόφασης για έγκριση 
Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 
του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδείας, 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Προστασίας Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ, Γιαννέζος) 

Ο κ.  Γρίλλιας ψήφισε λευκό 

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7/2022 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, 
Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής , τις 
αποδόσεις λογαριασμών οικονομικού έτους 2021 , 
τον Απολογισμό Εσόδων & Εξόδων 2021,  με τις 
διαπιστωθείσες υπερβάσεις στο σκέλος των  
εξόδων. 

5673/28.02.22 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 
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(ΑΔΑ: Ω8Λ6Ω63-8ΩΩ) 

3ο 60 Λήψη απόφασης για έγκριση της από 
14/2/2022 γνωμοδότησης για την 
ανάθεση  της υπηρεσίας  «Συντήρηση-
επέκταση-αντικατάσταση πρασίνου σε 
κοινόχρηστους  χώρους στο Δήμο»,  με 
τη διαδικασία  του  κατεπείγοντος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά (κ, Γιαννέζος ) 
 

Εγκρίνει την από 14/02/2022 γνωμοδότηση για την 
«Συντήρηση-επέκταση-αντικατάσταση πρασίνου σε 
κοινόχρηστους  χώρους στο Δήμο»  και αναθέτει 
την υπηρεσία στην εταιρεία «ΕΛΕΚΤ  Α.Ε.» με 
συνολική τιμή 36.581,24€ με ΦΠΑ διότι η 
προσφορά είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών 
της σχετικής  τεχνικής   έκθεσης. 
(ΑΔΑ: Ω2Υ9Ω63-ΔΟΥ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 
και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου και των 
περιπτώσεων του άρθρου 44 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 
έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 
189 του ν. 4412/2016. 

4ο 61 Λήψη απόφασης για  εξειδίκευση 
πίστωσης  που αφορά στην 
πραγματοποίηση εκδήλωσης με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
έτους 2022. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της  πίστωσης σε βάρος 
του ΚΑΕ 00.6434.01 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 
Δημοσίων Σχέσεων»   προϋπολογισμού 2022, έως  
το ποσό των 4.588,00 € και αφορά στην προμήθεια 
επικοινωνιακού υλικού, προβολή 
κινηματογραφικής ταινίας «ΣΟΥΦΡΑΖΕΤΕΣ» καθώς 
και υπηρεσίες ηχοφωτιστικής κάλυψης της 
εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας της Γυναίκας. 

(ΑΔΑ: 6ΞΗΡΩ63-4ΔΔ) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα 

του Δήμου.. 

5ο 62 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της  σύμβασης «Δαπάνες για 
προληπτικές εξετάσεις προσωπικού -  
διενέργεια ιατρικής εξέτασης  SARS-
COV2» λόγω αναπροσαρμογής τιμών 
(χαμηλότερων). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει την  τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ.  
21649/17-08-2021 σύμβασης λόγω 
αναπροσαρμογής τιμών (χαμηλότερες) από 
04/01/2022 και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
αντικειμένου, με τους ίδιους όρους. 
Σε περίπτωση νέας απόφασης από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού 
ανώτατων ορίων τιμών θα γίνει η ανάλογη 
αναπροσαρμογή των τιμών. 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 
44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 
για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 
άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 
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2) Εγκρίνει να συμπεριληφθούν  οι ωφελούμενοι 
των Κοινωνικών Δομών στους δικαιούχους των 
παροχών που περιγράφονται στην ως άνω 
αναφερόμενη σύμβαση . 

(ΑΔΑ: ΨΙ5ΕΩ63-ΨΒΣ) 

6ο 63 Λήψη απόφασης για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 2.345,00€ σε βάρος του ΚΑ 
20.6211.01 προϋπολογισμού έτους 
2022 που αφορά δαπάνη  για την 
τοποθέτησης δύο νέων ιστών με 
φωτιστικά στην οδό Αμφίσσης  και για 
ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 
υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 97ΘΤΩ63-ΘΑΓ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

7ο 64 Λήψη απόφασης για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 126,24€ σε βάρος του ΚΑ 
35.6271.01 που αφορά δαπάνη 
έρευνας νέας παροχής άρδευσης – 
ύδρευσης κοινόχρηστων χώρων του 
Δήμου στην ΕΥΔΑΠ και για ορισμό 
υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 
υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 68ΒΒΩ63-ΓΨΤ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

8η Τακτική Συνεδρίαση 02-03-2022 

- 65 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 
(ΑΔΑ: 6ΠΟΚΩ63-ΖΝΒ) 

6330/08.03.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1o 
εκτός 

66 Λήψη απόφασης για διόρθωση της 
33/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα:  «Λήψη απόφασης 
για προσαύξηση ποσοτήτων και 
δαπάνης της σύμβασης για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη διόρθωση της 33/2022 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:  «Λήψη 
απόφασης για προσαύξηση ποσοτήτων και 
δαπάνης της σύμβασης για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 
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εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου». 

παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου Δημητρίου», ως 
κάτωθι: 

<<Εγκρίνει την προσαύξηση ποσοτήτων και 
δαπάνης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»  
ποσού 26.328,85 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
24% , στον Κ.Α :64.7135.06,   η οποία δαπάνη δεν 
ξεπερνάει το 10% του αρχικού συμβατικού 
τιμήματος και δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. 

(ΑΔΑ: Ψ8Κ3Ω63-ΠΝΓ) 

πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 

απόφασή της. 

2ο 
εκτός 

67 Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με 
την υπ’ αρ. 1407/2022 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) για 
αποδοχή των υπηρεσιών οκτώ 
συμβασιούχων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Συμμορφώνεται με την 1407/2022 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικών 
μέτρων), αποδέχεται τις υπηρεσίες οκτώ  
εργαζομένων,   με τις ίδιες συνθήκες απασχόλησης 
όπως και προηγουμένως (ίδιο πλαίσιο 
μισθολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος), 
σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. 

(ΑΔΑ: 6ΞΒΒΩ63-Ω1Ε) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
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εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

3ο 
εκτός 

68 Λήψη απόφασης για παραίτηση από 
δικόγραφο (αφορά διπλοκαταχώρηση 
κατά την ηλεκτρονική κατάθεση της 
έφεσης  στην ιστοσελίδα των 
Δικαστηρίων λόγω τεχνικού 
προβλήματος). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την παραίτηση από το δικόγραφο της από 
26/05/2020 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ325/2020 
ΑΒΕΜ ΕΦ959/2020 έφεσης του Δήμου κατά της 
Α826/2020 απόφασης του 8ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά που συζητείται 
την 6/4/2022 στο Δ’  Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και 
εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά, με ΑΜ ΔΣΑ 14164, για την υποβολή της 
δηλώσεως παραιτήσεως στο Διοικητικό Εφετείο 
Πειραιά , σύμφωνα με την  εισήγηση της Νομικής 
Υπηρεσίας. 

(ΑΔΑ: 9ΒΣΚΩ63-ΜΤ3) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
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από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

4ο 
εκτός 

69 Λήψη απόφασης για παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου προς πώληση 
αποκριάτικων αετών για κοινωνικούς 
φιλανθρωπικούς και λόγους 
αλληλεγγύης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την παραχώρηση,  στον κ. Μ. Α. (για 
πώληση χαρταετών), εδαφικού κοινόχρηστου  
χώρου  εμβαδού δύο (2) τ.µ.  στην πλατεία 
Ασυρμάτου, για το χρονικό διάστημα από 
05/03/2022 έως 07/03/2022 ,  µε το ισχύον 
αντάλλαγμα (τέλος κατάληψης κοινοχρήστου 
χώρου),  για την πώληση χαρταετών, για 
κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και λόγους 
αλληλεγγύης. 

(ΑΔΑ: 94ΙΠΩ63-7ΞΧ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 

διατάξεις) 

1ο - Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου 

ύψους  2.175.912,50  €, με σκοπό την 

χρηματοδότηση του έργου 

«Ενεργειακή αναβάθμιση 

οδοφωτισµού του ∆ήµου Αγίου 

Δημητρίου» 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  - 

2ο 70 Λήψη απόφασης για έγκριση 
πραγματοποίησης της υπηρεσίας 
«Συντήρηση και καθαρισμός υπόγειου 
συστήματος συλλογής απορριμμάτων» 
με απευθείας ανάθεση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την σύναψη  δημόσιας σύμβασης για την 
ανάθεση της συντήρησης και καθαρισμού 
υπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων, σε 
εξωτερικό συνεργάτη,  σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της 5/2022 μελέτης και τις ισχύουσες 
νομικές διατάξεις. 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της και για την  εν λόγω δαπάνη 
υπάρχουν εγγεγραμμένες οι κάτωθι πιστώσεις στον 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 
και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου και των 
περιπτώσεων του άρθρου 44 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 
έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 
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ΚΑ 20.6262.01, στον προϋπολογισμό έτους 2022 

(ΑΔΑ: ΨΦ5ΚΩ63-1ΙΓ) 

189 του ν. 4412/2016. 

3ο 71 Λήψη απόφασης  για έγκριση του υπ’ 
αρ. πρωτ. 4883/21-2-20222 σε ορθή 
επανάληψη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας δημοπρασιών του ΠΔ 
270/81 για την εκμίσθωση του κυλικείου 
του Δημοτικού Νεκροταφείου του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το το υπ’ αρ. πρωτ.. 4883/21-02-2022   
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών του ΠΔ 270/81   και ανακηρύσσει 
ως πλειοδότη την ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του 
Δημητρίου με τιμή 1.550€  για την εκμίσθωση 
ακινήτου ευρισκόμενου εντός του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου του Δήμου το οποίο χρησιμοποιείται 
ως κυλικείο, προοριζόμενο να εξυπηρετεί το 
Δημοτικό Κοιμητήριο , κατά τις κηδείες, 
μνημόσυνα και λοιπές τελετές. 

(ΑΔΑ: 94Χ7Ω63-4ΤΦ) 

6334/08.03.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 

4ο 72 Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ. 
αριθ. 10/2022  πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για  την απόρριψη της 
προσφοράς  στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διαγωνισμό  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ    ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ 
Ο.Τ.289» 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει το 10/2022 πρακτικό της επιτροπής   
διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ    
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.289» και απορρίπτει την 
προσφορά της εταιρείας    « COSMOS GRASS 
ENTERPISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », ως απαράδεκτης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, 
λόγω παράλειψης προσκόμισης της 

(ΑΔΑ: 9ΝΣΔΩ63-2ΡΞ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 

5ο 73 Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ. 
αριθ. 13/2022  πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για  την απόρριψη της 
προσφοράς   στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  KAI  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΝ   ΠΑΙΔΙΚΩΝ  

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει το 13/2022 πρακτικό της επιτροπής   
διαγωνισμού για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  KAI  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΝ   ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  Κ.Λ.Π.» και απορρίπτει την 
προσφορά της εταιρείας    « COSMOS GRASS 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 
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ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Κ.Λ.Π.» ENTERPISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », ως απαράδεκτης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, 
λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης 
συμμετοχής του άρθρου 2.2.2.1 της διακήρυξης με 
την προσφορά του. 

(ΑΔΑ: 6ΕΩΦΩ63-ΓΩ7) 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 

 

9η Τακτική Συνεδρίαση 08-03-2022 

- 74 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 
(ΑΔΑ: ΩΔΜΞΩ63-ΨΚΦ) 

6850/11.03.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

1ο 
εκτός 

75 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
6283/08-03-22 αιτήματος δέκα 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 6283/08-01-2022 
αίτημα των δέκα εργαζόμενων του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο - Λήψη απόφασης για έγκριση του 
Ισολογισμού χρήσης 2020 (οικονομικό 
έτος 2021). 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

- 

2ο 76 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
πολυετούς προγραμματισμού 
ανθρώπινου δυναμικού  2023-2026. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εγκρίνει τον πολυετή  
προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού 2023-
2026  για το Δήμο Αγίου Δημητρίου 

(ΑΔΑ: 6ΘΜΝΩ63-Λ1Θ) 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 

πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 

Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 

και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 

εντολής. 
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3ο 77 Λήψη απόφασης για τον 
προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2022 με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας έως οκτώ μήνες για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου με 
κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή 
αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2022 με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ 
μήνες (4 άτομα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
Δήμου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή λοιπών 
αντικαταβολών 

(ΑΔΑ: 6Ο14Ω63-70Γ) 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 

πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 

Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 

και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 

εντολής. 

4ο 78 Λήψη απόφασης για τον 
προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2022 με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ διάρκειας 
έως οκτώ μήνες για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
(είκοσι τρία άτομα) διάρκειας έως οκτώ μήνες για 
το έτος 2022, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
Δήμου. 

(ΑΔΑ: 6Β9ΓΩ63-ΤΨΑ) 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 

πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 

Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 

και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 

εντολής. 

5ο 79 Λήψη απόφασης για έγκριση των 
33/2021 και 36/2021 πρακτικών της 
επιτροπής διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας». 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει το 33/2021  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 
του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  
και  τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων για 
την  «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας » και 
κρίνει ότι: 

α) οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 

1. «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 

2. «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 
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3. «TREND CONCEPT INTERNATIONAL 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ 
ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Απορρίπτονται και δεν συνεχίζουν στο επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού που αφορά στην 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 

β) οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 

1. BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

2. HANDGUARD OE. 

Γίνονται δεκτές  και συνεχίζουν στο επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού που αφορά στην 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τους, 
διότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά τους  κρίθηκαν αποδεκτά. 

Β) Εγκρίνει το 36/2021  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών για την  ανωτέρω 
προμήθεια και  αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη 
την εταιρεία   «HANDGUARD OE»  με ποσό 
προσφοράς #70.959,50#€  χωρίς ΦΠΑ , διότι η 
οικονομική προσφορά  ήταν σύμφωνη με την 
υπ’αρ. 29568/12-11-2021 Διακήρυξη Δημάρχου του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου και την υπ’ αρ. 11/2021 
Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου 

(ΑΔΑ: 9ΨΟ5Ω63-ΔΕΟ) 

6ο 80 Λήψη απόφασης για έγκριση των 
34/2021, 1/2022 και 16/2022 πρακτικών 
της επιτροπής διαγωνισμού για την 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει το 34/2021  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 
του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 

6889/11.03.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
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«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 
συνοδευτικού εξοπλισμού». 

αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικής προσφοράς  των συμμετεχόντων για 
την  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 
συνοδευτικού εξοπλισμού» (ΟΜΑΔΑ Α -  
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΟΜΑΔΑ Β - 
ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΟΜΑΔΑ Γ -  
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ) και κρίνει 
ότι: 1. Για την ΟΜΑΔΑ Α -  ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ η διαδικασία ματαιώνεται και θα 
πραγματοποιηθεί νέος διαγωνισμός. 2. Για την 
ΟΜΑΔΑ Β - ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ πληρούνται  οι  όροι και  
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 , καθώς  και  οι 
απαιτήσεις της  υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α.Π. 27047/20-
10-2021 Διακήρυξης και της  4/2021 Μελέτης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και συνεχίζει  στο 
επόμενο στάδιο (2) του διαγωνισμού  που αφορά 
την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών η 
προσφέρουσα: « ECO SOLUTION – ΖΙΩΓΑΣ Δ. ΖΗΣΗΣ 
»  3. Για την ΟΜΑΔΑ Γ-  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ πληρούνται  οι  όροι και  
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 , καθώς  και  οι 
απαιτήσεις της  υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α.Π. 27047/20-
10-2021 Διακήρυξης και της  4/2021 Μελέτης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και συνεχίζει  στο 
επόμενο στάδιο (2) του διαγωνισμού  που αφορά 
την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών η 
προσφέρουσα: « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » 

Β) Εγκρίνει το 1/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών για την  ανωτέρω 
προμήθεια και  αναδεικνύει προσωρινούς 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους 
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μειοδότες ΟΜΑΔΑ Β, ECO SOLUTION– ΖΙΩΓΑΣ Δ. 
ΖΗΣΗΣ και ΟΜΑΔΑ Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
διότι η οικονομική προσφορά  ήταν σύμφωνη με 
την υπ’αρ. 27047/20-10-2021 Διακήρυξη Δημάρχου 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου και την υπ’ αρ. 4/2021 
Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου. 

Γ) Εγκρίνει το 16/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την  ανωτέρω 
προμήθεια και  αναθέτει την προμήθεια στους  
ΟΜΑΔΑ Β, ECO SOLUTION– ΖΙΩΓΑΣ Δ. ΖΗΣΗΣ και 
ΟΜΑΔΑ Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

(ΑΔΑ: 922ΚΩ63-ΓΓΘ) 

7ο 81 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 130/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α826/2020 απόφασης του 8ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και της Νεκταρίας 
Τριανταφύλλου  (πράξη επιβολής 
εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
26/5/2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ326/2020 
(ΑΒΕΜ ΕΦ958/2020) ασκηθείσας  έφεσης του 
Δήμου μας Δήμου κατά της Νεκταρίας 
Τριανταφύλλου και της Α826/2020 απόφασης του 
8ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά,  που συζητείται την 6/4/2022 στο Δ’ 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς και εξουσιοδοτεί την  
δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία Καδδά προκειμένου 
να τους ασκήσει  και να παραστεί κατά την 
συζήτηση για υποστήριξη αυτών και της 
ασκηθείσας εφέσεως . 

(ΑΔΑ: ΨΩ22Ω63-ΞΧΥ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
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εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

8ο 82 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 4/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α6505/2019 απόφασης του 2ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και της Μαρίας Καράλη  (πράξη 
επιβολής εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   

 Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της 
από 26/3/2020 και με αρ. καταθέσεως 
ΕΦ80/2020  με ΑΒΕΜ 552/2020 ασκηθείσας  
έφεσης του Δήμου μας Δήμου κατά της 
Μαρίας Καράλη και της Α6507/2019 
απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται την 
7/4/2022 στο Γ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 
και εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου 
Ευθυμία Καδδά προκειμένου να τους ασκήσει  
και να παραστεί κατά την συζήτηση για 
υποστήριξη αυτών και της ασκηθείσας 
εφέσεως. 
(ΑΔΑ: ΨΛΩΓΩ63-Δ7Σ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
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εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

9ο 83 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 5/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α6507/2019 απόφασης του 2ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και της Όλγας Ράλλη  (πράξη 
επιβολής εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ    
Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
26/3/2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ78/2020 
ΑΒΕΜ 550/26.3.2020  ασκηθείσας  έφεσης του 
Δήμου μας Δήμου κατά της Όλγας Ράλλη και της 
Α6505/2019 απόφασης του 2ου Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται την 
7/4/2022 στο Γ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς και 
εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά, προκειμένου να τους ασκήσει  και να 
παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη αυτών 
και της ασκηθείσας εφέσεως . 

(ΑΔΑ: 6249Ω63-Ω7Φ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
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από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

10ο 84 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 2/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α6338/2019 απόφασης του 2ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και της Μαριάνθης Ρουμελιώτη  
(πράξη επιβολής εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ    
Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
23/1/2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ81/2020 
ΑΒΕΜ597/2020 ασκηθείσας  έφεσης του Δήμου μας 
κατά της Μαριάνθης Ρουμελιώτη και της 
Α6338/2019 απόφασης του 8ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται 
την 6/4/2022 στο Δ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 
και εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά, προκειμένου να τους ασκήσει  και να 
παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη αυτών 
και της ασκηθείσας εφέσεως . 

(ΑΔΑ: 6ΡΘΞΩ63-23Ω) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
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δημοτικό συμβούλιο. 

11ο 85 Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά κατά της εταιρείας ΑΦΟΙ 
ΜΟΥΤΣΙΔΗ ΟΕ και της με αριθμό 
Α128/2022 απόφασης του 12ου 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 
(αφορά απόφαση καταλογισμού ΔΤ, ΔΦ 
και ΤΑΠ). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ    
Εγκρίνει την άσκηση Έφεσης ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της 
ομόρρυθμης εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΣΙΔΗ ΟΕ και της 
με αριθμό Α128/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιά – Τμήματος 12ου 
Μονομελούς με αίτημα την ακύρωση και 
εξαφάνιση της απόφασης αυτής και την απόρριψη 
της προσφυγής και εξουσιοδοτεί  την δικηγόρο του 
Δήμου  Ευθυμία Καδδά για να ασκήσει την έφεση 
και να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο  για την 
υποστήριξή της. 
(ΑΔΑ: ΨΒΜ1Ω63-ΒΥΣ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το 
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων 
κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 
του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα 
από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

12ο 86 Λήψη απόφασης  για έγκριση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 
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Υποβολής Πρότασης του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου για ένταξη στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του 
Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την 
εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για 
την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 

 

Α) Αποδέχεται τους όρους  της πρόσκλησης του 
Πράσινου Ταμείου με Αριθ. Πρωτ. 4559/28-06-

2021 με κωδικό Ε.Σ. 2021 (ΑΔΑ:6ΣΠ046Ψ844-64Ν) 

Β) Εγκρίνει την  Υποβολή Πρότασης του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 

Γ) Δεσμεύεται  για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας 
σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί 

Δ) Εξουσιοδοτεί την υπάλληλο  του Δήμου, κα Όλγα 

Βλάχου ως αρμόδιου επικοινωνίας και υπεύθυνου 
για την υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό 

του Δήμου. 

E) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο  για τις περαιτέρω 
ενέργειες . 

(ΑΔΑ: 6ΑΘ5Ω63-4ΙΟ) 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, 

όπου απαιτείται, για την αποδοχή 

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 

επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 

πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 

προγράμματα επιχορήγησης 

13ο 87 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας για την 
εκτέλεση εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου 
μεταξύ των οδών Αργοστολίου – 
Βαμβακάρη-Μακρυγιάννη». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί τέταρτη παράταση προθεσμίας για την 
εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανάπλαση 
κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών  
Αργοστολίου – Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη» για 
τριάντα  (30) μέρες. 

(ΑΔΑ: 9ΥΡΡΩΩ63-9Β1) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 

πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 

απόφασή της. 
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14ο 88 Λήψη απόφασης για έγκριση 
διενέργειας της δαπάνης ποσού 501,60€ 
σε βάρος του ΚΑ 00.6221.01 για τη 
χορήγηση δύο νέων συνδέσεων data 
Cosmote. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τη διενέργεια της δαπάνης και την 
εξειδίκευση της  πίστωσης  ποσού 501,60€ σε 
βάρος του ΚΑ  00.6222.01 με τίτλο “Τηλεφωνικά, 
τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού”, 
προϋπολογισμού 2022, για την χορήγηση δύο 
νέων συνδέσεων data Cosmote GIGA max 10GB, 
για την λειτουργία των δύο νέων πινακίδων 
πληροφοριών που έχουν εγκατασταθεί α) στην 
οδό Ελπιδοφόρου και Αγίου Δημητρίου και β) οδό 
Γράμμου και Αγίου Δημητρίου. 

(ΑΔΑ: ΩΖΒΦΩ63-ΕΒ3) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την 

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην 

οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις 

της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά 

στην ιστοσελίδα του Δήμου.. 

15ο 89 Λήψη απόφασης για διαγραφή 
βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε 
γη και χρήμα λόγω έκπτωσης 20% 
σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1 του 
Ν. 4495/2017 για ακίνητο στο ΟΤ Γ2030. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 
5.989,97€ πλέον προσαυξήσεων από εισφορά σε γη 
και χρήμα λόγω έκπτωσης 20% σύμφωνα με το 
άρθρο 142 παρ. 1 του Ν. 4495/2017, για ακίνητο 
στο ΟΤ  Γ2030  (κωδικός ιδιοκτησίας 0501008) από 
τον χρεώστη ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

(ΑΔΑ: 94ΖΣΩ63-ΨΦΡ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

16ο 90 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στον 
ΓΑΛΑΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για 
την «Προμήθευα τροφίμων – ειδών 
παντοπωλείου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την επιστροφή  στον ΓΑΛΑΙΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ», της με αριθ.815552/10-03-2021  
εγγυητικής  επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 
#3.740,29# €  εκδοθείσα   από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων για την «Προμήθεια 
τροφίμων –ειδών παντοπωλείου» , η  οποία  έχει   
διαβιβαστεί για φύλαξη στην Ταμειακή Υπηρεσία 
του Δήμου με το υπ. αριθμ.7364/18-03-2021  
έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, δεδομένου ότι  
έχει γίνει εκτέλεση των προμηθειών της  σύμβασης 
(άρθρο 72 του Ν. 4412/20016) και ο συμβατικός 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 

τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 

44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 

για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 
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χρόνος έχει λήξει. 

(ΑΔΑ: ΨΛ7ΨΩ63-2Τ2) 

17ο 91 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ για την 
«Προμήθευα ελαιόλαδου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την επιστροφή  στην εταιρία  «AΦΟΙ Η. 
ΦΟΥΦΑ Α.Ε.», της με αριθ. GRH137041/06-02-2018 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ποσού #4.198,39€# 
της τράπεζας ALPHA BANK , για την «Προμήθεια 
ελαιόλαδου» ,  η οποία είχε διαβιβαστεί για φύλαξη 
στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με το υπ. αριθ. 
9818/21-02-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Προμηθειών, δεδομένου ότι  έχει γίνει εκτέλεση 
των προμηθειών της  σύμβασης (άρθρο 72 του Ν. 
4412/20016) και ο συμβατικός χρόνος έχει λήξει. 

(ΑΔΑ: 6ΞΠ9Ω63-89Γ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 

τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 

44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 

για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

18ο 92 Λήψη απόφασης για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 1.175,00€ σε βάρος του ΚΑ 
20.6211.01 προϋπολογισμού έτους 
2022 που αφορά δαπάνη  για την 
τοποθέτησης ενός νέου ιστού 
φωτιστικό στην οδό Αιόλου 2  και για 
ορισμό υπολόγου. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

A)  Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής συνολικού 
ποσού 1.175,00€ σε βάρος του ΚΑ 
20.6211.01 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας” προϋπολογισμού έτους 2022 
που αφορά δαπάνη για την τοποθέτηση ενός 
νέου ιστού με φωτιστικό (ΦΟΠ) στην οδό Αιόλου 
Νο2. 

 Β) Ορίζει υπόλογο του ανωτέρω χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής τον υπάλληλο του 
Δήμου μας, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ με 
ημερομηνία απόδοσης  έως την 8/06/2022. 

(ΑΔΑ: 9Ζ4ΘΩ63-ΘΥ4) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

10η Έκτακτη Συνεδρίαση 09-03-2022 
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- 93 Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 παρ.6 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του 
άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 9ης  
Μαρτίου 2022  για τους λόγους που αναφέρονται 
στην υπ΄αριθ. 6405/14/08-03-2022    πρόσκληση 
της Προέδρου της Ο.Ε. 

(ΑΔΑ: 9ΑΑ3Ω63-5ΨΗ) 

6855/11.03.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

- 94 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 
(ΑΔΑ: 952ΨΩ63-40Ξ) 

6860/11.03.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

1ο 
εκτός 

95 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
6463/09-03-22 αιτήματος τριών 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 6463/09-03-22 
αίτημα τριών εργαζόμενων του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 96 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
6391/08-03-22 αιτήματος οκτώ 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 6391/08-03-2022 
αίτημα οκτώ εργαζόμενων του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 

  

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 97 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης που αφορά την εκδήλωση 
της Εθνικής Επετείου της 25ηςης 
Μαρτίου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της  πίστωσης σε βάρος 
του ΚΑΕ 00.6443.01 με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων 
και Εθνικών ή Τοπικών Εορτών»   προϋπολογισμού 
2022, έως  του ποσού των 8.410,00 € που αφορά 
δαπάνες για την εκδήλωση της Εθνικής Επετείου 
της 25ης Μαρτίου και συγκεκριμένα προμήθεια 
στεφάνων, λουλουδιών και υπηρεσίες κάλυψης 
ήχου και φωτισμού. 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την 

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην 

οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις 

της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά 

στην ιστοσελίδα του Δήμου.. 
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(ΑΔΑ: 9Ο6ΣΩ63-4ΙΛ) 

11η Τακτική Συνεδρίαση 17-03-2022 

- 98 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 
(ΑΔΑ: Ψ088Ω63-Κ68) 

8151/24.03.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

1o 
εκτός 

99 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
7234/15-03-22 αιτήματος τριών 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 7234/15-03-
2022 αίτημα τριών εργαζόμενων του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

  

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 
εκτό;ς 

100 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
7215/15-03-22 αιτήματος τριών 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 7234/15-03-2022 
αίτημα τριών εργαζόμενων του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

3ο 
εκτός 

101 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
17/2022 πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
καυσίμων για κίνηση μεταφορικών 
μέσων – Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση – Προμήθεια φυσικού 
αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων 
– Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων» στο σκέλος που 
αφοράς στην ομάδα Α. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει το 17/2022 πρακτικό της επιτροπής   
διαγωνισμού για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και 

1. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ – ΟΜΑΔΑ 1» και εγκρίνει 
την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 
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εγγύησης συμμετοχής του,  

2. Ματαιώνει τη διαδικασία για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ – 
ΟΜΑΔΑ 1», επειδή κανένας από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς δεν πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των § 2.2.4.-2.2.8 του άρθρο 3.2 
της υπ’ αρ.: 12248/18-03-2021 διακήρυξης. 

(ΑΔΑ: 6ΤΦΔΩ63-ΓΑ9) 

4ο 
εκτός 

102 Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης 
Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΟΠΑΠ)» . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  KΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Πρεκετές, 
Γιαννέζος). 
Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό 

Εγκρίνει την 9/2022 απόφαση του ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού 
Αττικής» και κατά συνέπεια εγκρίνει την 1η 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022  του ανωτέρω ΝΠΔΔ 

(ΑΔΑ: 6ΩΤΞΩ63-16Π) 

 

7633/18.03.22 
πρωτ.αποκ/νης 
43229/5.4.22 
δικό μας 
9097/05.04.22 

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

 

5ο 
εκτός 

103 Λήψη απόφασης για έγκριση του   
18/2022 πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για συμμόρφωση με την 
υπ’ αριθ.  217/2022 απόφαση της   
Α.Ε.Π.Π. για το διαγωνισμό:  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πλατειών, πάρκων, 
παιδότοπων και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 18/2022 πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για το διαγωνισμό:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πλατειών, 
πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων, και 

1.Συμμορφώνεται με την υπ’ αρ. πρωτ. 217/2022 
απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) , η οποία κάνει εν μέρει 
δεκτή την προδικαστική προσφυγή της 
προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία «Κ/Ξ 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 
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ΓΕΝΝΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ –ΓΕΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & 
ΣΙΑ», για τους σε αυτή αναφερόμενους λόγους, 
ζητά την ακύρωση της υπ.αρ.497/2021 Απόφασης 
της Ο.Ε του Δήμου και τη συμμόρφωση της 
Αναθέτουσας Αρχής στα αναφερόμενα σκέλη 4 & 6 
αυτής. 

 

2.Εγκρίνει Τη διενέργεια ελέγχου για  τυχόν 
ισοδυναμία του υποβληθέντος πιστοποιητικού (ΙSO 
27001:2003) και του φορέα έκδοσης αυτού 
ελέγχοντας το φάκελο και το υποστηρικτικό υλικό, 
της διαδικασίας έκδοσης του. 

3.Να ζητηθεί η συνδρομή του Υπεύθυνου 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου 
λόγω της φύσεως του υπό ελέγχου πιστοποιητικού 
που αφορά την «Ασφάλεια Πληροφοριών»,  
κρίνοντας ότι τα στάδια της διαδικασίας ελέγχου 
έκδοσης του πιστοποιητικού ISO 27001:2003 
«Ασφάλεια Πληροφοριών» απέχει από το γνωστικό 
αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης και 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 221 παρ.11 του 
Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «Εφόσον 
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον 
μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη 
ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην 
αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την 
αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη 
συνδρομή άλλων φορέων του Δημοσίου ή του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα». 

(ΑΔΑ: 64ΠΡΩ63-Σ3Τ) 

6ο 
εκτός 

104 Λήψη απόφασης περί συμμόρφωσης με 
την με αριθ. 331/2022 Απόφαση της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών και ακύρωσης της με αριθ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Συμμορφώνεται  με την με αριθ. 331/2022 
Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, ακυρώνει την  με αριθ. 34473/28-12-

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

ΑΔΑ: Ω5Θ1Ω63-15Ο



53 

 

34473/28-12-2021 Διακήρυξης για την 
«Ασφαλιστική Κάλυψη κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου». 

2021 Διακήρυξη για την «Ασφαλιστική Κάλυψη 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου» και εγκρίνει τη διενέργεια νέας 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

(ΑΔΑ: 9Ζ35Ω63-Σ8Β) 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

7ο 
εκτός 

105 Λήψη απόφασης για εφαρμογή της 
παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 
Ν.4412/2016 στα πλαίσια διενέργειας 
του ανοικτού διαγωνισμού  για την 
«Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου (αριθ. 
μελέτης 05/2022 της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει  τον τρόπο  ανάθεσης για την 
«Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου» και ειδικότερα ως 
ακολούθως: 

1). Για το Τμήμα 1 «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου για τέσσερις μήνες» της 
υπ.αριθ. 5/2022 Τεχνικής Μελέτης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών  με απευθείας ανάθεση 
βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως 
αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 50 του Ν. 
4782/2021. 

2). Για το Τμήμα 2 «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου για είκοσι τέσσερις μήνες» 
της υπ.αριθ. 5/2022 Τεχνικής Μελέτης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών   με την διενέργεια 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των 
ορίων, με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ). 

(ΑΔΑ: 6648Ω63-03Ο) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

1ο - Λήψη απόφασης για έγκριση του 
Ισολογισμού χρήσης 2020 (οικονομικό 
έτος 2021) 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   
 
- 

2ο 106 Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου 

ύψους  2.175.912,50  €, με σκοπό την 

χρηματοδότηση του έργου «Ενεργειακή 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  & ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης 
δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των 
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αναβάθμιση οδοφωτισµού του ∆ήµου 

Αγίου Δημητρίου» 

Με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά (κ. Πρεκετές, 
κ.Γιαννέζος) 

1. Διαπιστώνει και επιβεβαιώνει την ανάγκη 
σύναψης δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
και συγκεκριμένα από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων για την χρηματοδότηση του έργου 
«Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισµού του ∆ήµου 
Αγίου Δημητρίου»>>, ποσού μέχρι του 
2.175.912,50  € 

 

2. Επιλέγει την πρόταση Α  της  υπ’ αρ. πρωτ. 
3644/9-2-2022 προσφοράς που κατατέθηκε από  το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την 
σύναψη δανείου με σκοπό τη χρηματοδότηση του 
έργου της ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού 
του Δήμου, ήτοι σταθερό επιτόκιο  ύψους 3,78% με 
διάρκεια εξυπηρέτησης έως 10 έτη 

3. Διαπιστώνει και επιβεβαιώνει ότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις  του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010 
σύμφωνα και με την την υπ’ αρ. πρωτ. 5973/2-3-
2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών. 

(ΑΔΑ: 63ΩΙΩ63-ΗΒΞ) 

όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική 
εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. 

3ο 107 Λήψη απόφασης για σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των 
ΟΤΑ Α’ βαθμού «Δήμος Ελληνικού – 
Αργυρούπολης», «Δήμος Αγίου 
Δημητρίου» και του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ 
ΑΕ» για την πράξη «Διοικητική 
Υποστήριξη στο Δήμο Αγίου Δημητρίου 
για την άσκηση αρμοδιοτήτων 
Υπηρεσίας Δόμησης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με 7 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος) 

Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό 

1) Εγκρίνει   το σχέδιο της προγραμματικής 
σύμβασης  μεταξύ των ΟΤΑ Α’ βαθμού «Δήμος 
Ελληνικού – Αργυρούπολης», «Δήμος Αγίου 
Δημητρίου» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΕ» για την Πράξη 

8156/24.03.22 
πρωτ.αποκ/νης 
66621/24.5.22 
δικό μας 
14428/24.5.22 

θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη 
σύναψη κάθε είδους προγραμματικών 
συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του 
ν. 4412/2016. 
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 «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Αγίου Δημητρίου 
για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας 
Δόμησης», 

2) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για  την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης 

3) Ορίζει ως  εκπροσώπους  του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, τον 
εκάστοτε Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με 
αναπληρωτή του τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών Υπηρεσιών  και  τον εκάστοτε 
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών με αναπληρωτή 
του τον εκάστοτε Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

(ΑΔΑ: ΩΝΙΔΩ63-ΥΛΒ) 

4ο 108 Λήψη απόφασης για παραλαβή Α’ 
Φάσης της μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου «Ανάπλαση 
Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Ασύρματος). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραλαβή της Α΄φάσης της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Ασύρματος)». 
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 
αποτελεί η εν λόγω μελέτη . 
(ΑΔΑ: ΨΡΥΥΩ63-ΙΔ0) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

5ο - Λήψη απόφασης περί συμμόρφωσης 
με την υπ. αριθ. 331/2022 Απόφαση 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών και ακύρωσης της υπ. 
αριθ. 34473/28-12-2021 Διακήρυξης 
για την "Ασφαλιστική Κάλυψη 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

 

- 
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Δήμου Αγίου Δημητρίου" 

6ο 109 Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου 
ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ 
ΓΡΑΜΜΟΥ» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά (κ.κ. Πρεκετές, 
Γιαννέζος, Γρίλλιας) 

 

Εγκρίνει τον  2ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ», σύμφωνα με 
την ανωτέρω εισηγητική   έκθεση. 

(ΑΔΑ: ΨΞΨΣΩ63-ΗΘΠ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

7ο 110 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού έως 5.000,00€ σε 
βάρος του Κ.Α.Ε 70.6662.77 που αφορά 
"Προμήθεια ειδών για την κάλυψη 
επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών" 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της  πίστωσης σε βάρος 
του ΚΑΕ  70.6662.77 με τίτλο «Προμήθεια ειδών 
για την κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων 
αναγκών»   προϋπολογισμού 2022, έως  το ποσό 
των 5.000,00 € για την «Προμήθεια αλυσίδων 
χιονιού» που θα χρησιμοποιηθούν από την 
Πολιτική Προστασία στα οχήματα του Δήμου για 
την αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών 
μετακίνησης κατά τις περιόδους χιονοπτώσεων. 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει 30 ζεύγη των δύο 
τεμαχίων 

(ΑΔΑ: ΨΗ74Ω63-5ΗΗ) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου.. 

8ο 111 Λήψη απόφασης  για έγκριση του υπ’ 
αρ. πρωτ. 11537/12-05-2021 πρακτικού 
της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 
του ΠΔ 270/81 για την εκποίηση 
χρησιμοποιούμενων και ανακυκλώσιμων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το το υπ’ αρ. πρωτ.. 11537/12-05-2021 
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών του ΠΔ 270/81 για την εκποίηση 
χρησιμοποιούμενων και ανακυκλώσιμων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών  κρίνει 
ως άγονη τη δημοπρασία  και εγκρίνει την 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 
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επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους 
όρους διακήρυξης, όπως αυτοί καταρτίστηκαν με 
την   125/2021  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

(ΑΔΑ: ΩΜΥΣΩ63-935) 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

9ο 112 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 196/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α2911/2020 απόφασης του 11ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και της Παρασκευής 
Σπυροπούλου  (πράξη επιβολής 
εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
 

Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
20/7/2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ593/2020 
ΑΒΕΜ 1238/2020 ασκηθείσας  έφεσης του Δήμου 
μας Δήμου κατά της Παρασκευής Σπυροπούλου και 
της Α2911/2020 απόφασης του 11ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται 
την 12/4/2022 στο Στ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 
και εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά προκειμένου να τους ασκήσει  και να 
παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη αυτών 
και της ασκηθείσας εφέσεως . 

(ΑΔΑ: ΨΠΥΨΩ63-ΙΙΔ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 
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10ο 113 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 195/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α2912/2020 απόφασης του 11ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και της Παρασκευής 
Σπυροπούλου  (πράξη επιβολής 
εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
20/7/2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ594/2020 
ΑΒΕΜ 1237/2020 ασκηθείσας  έφεσης του Δήμου 
μας Δήμου κατά της Παρασκευής Σπυροπούλου και 
της Α2912/2020 απόφασης του 11ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται 
την 12/4/2022 στο Στ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 
και εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά προκειμένου να τους ασκήσει  και να 
παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη αυτών 
και της ασκηθείσας εφέσεως . 

(ΑΔΑ: 9ΨΦΚΩ63-ΗΦΘ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

11ο 114 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
6592/10-03-22 αιτήματος ενός 
εργαζομένου στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 6592/10-03-2022 
αίτημα της εργαζόμενης του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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12η Τακτική Συνεδρίαση 22-03-2022 

1o 115 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
Ισολογισμού χρήσης 2020 (οικονομικό 
έτος 2021) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 
3463/2006 : 

1)Την  έγκριση του Ισολογισμού της Δέκατης ένατης  
Διαχειριστικής Χρήσης έτους 2020, που αποτελεί  
αναπόσπαστο  μέρος της παρούσης απόφασης και 

2)Την  διαβίβαση του Ισολογισμού  έτους 2020, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 
συνοδευόμενo από  έκθεση 

(ΑΔΑ: ΩΖΡ3Ω63-8ΔΤ) 

 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

2o 116 Λήψη απόφασης για έγκριση 
απολογισμού οικονομικού έτους 2021 
του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΟΠΑΠ)» . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό . 

Εγκρίνει, σύμφωνα με την 10/2022 απόφαση του 
ΟΠΑΠ, τις αποδόσεις λογαριασμών οικονομικού 
έτους 2021 και τον απολογισμό εσόδων – εξόδων 
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006. 

(ΑΔΑ: 6ΦΥ0Ω63-Λ2Ο) 

8194/24.03.22 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

3o 117 Λήψη απόφασης για έγκριση 
ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 
2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΟΠΑΠ)» .. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό. 

Την έγκριση του Ισολογισμού διαχειριστικής 
περιόδου 2019 και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης 2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου 
μας με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, 

 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 
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Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ)», σύμφωνα 
με την 11/2022 απόφαση του Διοικητικού του 
Συμβουλίου, του προσαρτήματος του Ισολογισμού 
της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (βάσει του άρθρου 1 
Π.Δ. 315/1999) καθώς και της έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή αποτυπώνεται 
στην 11/22 απόφαση του ΟΠΑΠ. 
(ΑΔΑ: Ψ94ΥΩ63-0Λ9) 

4o 118 Λήψη απόφασης για έγκριση των 4/22 & 
5/22 πρακτικών της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων, 
προμήθεια ανταλλακτικών και 
προμήθεια και επισκευή ελαστικών». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το 2/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 
του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  - 
τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων εταιρειών 
για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων, προμήθεια ανταλλακτικών και προμήθεια 
και επισκευή ελαστικών» και κρίνει ότι: 
Α) O οικονομικός φορέας  «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Μ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – 
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ» αποκλείεται από την συνέχιση 
του διαγωνισμού 

Β) Οι οικονομικού φορείς: 

1. «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε» (Ομάδα 3). 

2. «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (Ομάδα 1) 

3.  «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ομάδες 2,4) 

4. «ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». (Ομάδες 1,4) 

5. «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 
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ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ». (Ομάδα 5) 

θα συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού,  διότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα 
από τη διακήρυξη. 

Β) Εγκρίνει το 5/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών για την  «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων, προμήθεια 
ανταλλακτικών και προμήθεια και επισκευή 
ελαστικών» και  αναδεικνύει προσωρινούς 
μειοδότες , ως κάτωθι: 

Για την Ομάδα 1 τον οικονομικό φορέα :  «ΜΙΕΤΣΕΛ 
ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ», με τιμή  79.239,99€ ( Με Φ.Π..Α. 
24%). 

Για την Ομάδα 2 τον οικονομικό φορέα : «ΙΜΠΕΞ 
ΑΒΕΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» , 
με τιμή  25.499,99 € ( Με Φ.Π.Α. 24%). 

Για την Ομάδα 3 τον οικονομικό φορέα : 
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.» , με τιμή  101.250,01 € ( Με Φ.Π.Α. 
24%). 

Για την Ομάδα 4 τον οικονομικό φορέα : «ΜΙΕΤΣΕΛ 
ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» , με τιμή 109.640,55 € ( Με Φ.Π.Α. 
24%). 

Για την Ομάδα 5 τον οικονομικό φορέα : 
«ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ,  με τιμή 199.642,48 € ( Με Φ.Π..Α. 
24%). 
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(ΑΔΑ: 6087Ω63-9ΜΠ) 

5o 119 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
υπ.αριθ. 5/2022 Τεχνικής Μελέτης 
"Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου" και 
ειδικά για το Τμήμα 2 "Ασφαλιστική 
Κάλυψη κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου για  είκοσι 
τέσσερις μήνες"  και κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει: 

1)  την 5/2022   μελέτη που έχει  συνταχθεί από τη 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια 
ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την   
"Ασφαλιστική Κάλυψη κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου για  είκοσι τέσσερις 
μήνες"  και 

2) την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας με 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 
για   την  "Ασφαλιστική Κάλυψη κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου για  είκοσι 
τέσσερις μήνες"  συνολικού προϋπολογισμού  
159.045,00€ (συμπεριλαμβάνεται η προαίρεση), 
σε  βάρος των   ΚΑ που αναφέρονται στην μελέτη 
που αναφέρονται στην μελέτη 

(ΑΔΑ: Ψ12ΘΩ63-ΚΩΦ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

6o - Λήψη απόφασης για την παράταση  του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης για τη 
σύμβαση «Δαπάνες Συλλογής και 
Μεταφοράς Ογκωδών Αντικειμένων 
Στερεών Αποβλήτων κλπ». 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   
 
- 

7ο 120 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού έως 2.900,00€ σε βάρος 
του Κ.Α.Ε 60.6699.02 με τίτλο «Λοιπές 
προμήθειες για το κέντρο Κοινότητας» 
προϋπολογισμού έτους 2022, για την 
προμήθεια επίπλων γραφείου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 
60.6699.02  με τίτλο “ Λοιπές  προμήθειες  για  τo  
κέντρο κοινότητας”  προϋπολογισμού 2022 έως του 
ποσού των «δύο χιλιάδων  εννιακοσίων  ευρώ   
(2.900,00  €)  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , η 
οποία θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 
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ΕΣΠΑ, για την προμήθεια επίπλων για το Κέντρο 
Κοινότητας. 

(ΑΔΑ: 6Ι6ΖΩ63-ΦΨΗ) 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου.. 

8ο 121 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού έως 4.600,00€ σε βάρος 
του Κ.Α.Ε 60.6699.01 με τίτλο «Λοιπές 
προμήθειες για τη δομή παροχής 
βασικών αγαθών» προϋπολογισμού 
έτους 2022, για την προμήθεια 
επαγγελματικού εξοπλισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 
60.6699.01  με τίτλο   “ Λοιπές προμήθειες για τη 
δομή παροχής βασικών αγαθών ”  προϋπολογισμού 
έτους 2022 έως του ποσού των «Τεσσάρων 
χιλιάδων  εξακοσίων  ευρώ   (4.600,00  €)  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα 
καλυφθεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, για την 
προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού της δομής 
παροχής βασικών αγαθών  στο χώρο που 
στεγάζεται το κοινωνικό συσσίτιο. 

(ΑΔΑ: Ω3Ν3Ω63-51Ν) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου.. 

9ο 122 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού έως 3.906,00€ σε βάρος 
του Κ.Α.Ε 20.6495.01 με τίτλο «Λοιπές 
δαπάνες γενικής φύσεως» 
προϋπολογισμού έτους 2022, για την 
προμήθεια αυτοκόλλητων ενημερωτικών 
ετικετών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 
20.6495.01 με τίτλο «Δαπάνες για εκτύπωση 
αυτοκόλλητων ετικετών ενημέρωσης» 
προϋπολογισμού έτους 2022, έως του ποσού των 
τριών χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (3.906,00€), 
για την προμήθεια αυτοκόλλητων ενημερωτικών 
ετικετών που θα τοποθετηθούν επάνω στους 
κάδους απορριμμάτων με στόχο την ενημέρωση 
των δημοτών για την συχνότητα πλυσίματος αυτών 
καθώς και να τους ευαισθητοποιήσει να 
χρησιμοποιούν την εφαρμογή city on για 
οποιοδήποτε πρόβλημα της γειτονιάς τους προς 
βελτίωση της πόλης μας. 

(ΑΔΑ: 648ΨΩ63-ΜΒΖ) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου.. 

10ο 123 Λήψη απόφασης για έγκριση 
πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το  Πρωτόκολλο προσωρινής και   

 στ) Αποφασίζει για: 
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παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 

οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 

(ΑΔΑ: ΨΩΕΞΩ63-ΒΩ0) 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

11ο 124 Λήψη απόφασης για καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών Δικηγόρων του 
Δήμου του έτους 2017 προς ΕΦΚΑ 
Ταμείο Νομικών κλπ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την καταβολή ποσού 5.364,36 € για 
εξόφληση των εργοδοτικών ασφαλιστικών για το 
έτος 2017 του πρώην νομικού σύμβουλου  και 
ποσού 5.504,52 € για εξόφληση των εργοδοτικών 
ασφαλιστικών για το έτος 2017 για τη δικηγόρο του 
Δήμου . 

(ΑΔΑ: ΨΒΘΞΩ63-2ΗΤ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

12ο 125 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 194/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α1749/2020 απόφασης του 12ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και της Αγγελικής Κωστομούδη  
(πράξη επιβολής εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
15/7/2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ595/2020 
ΑΒΕΜ 1236/2020 ασκηθείσας  έφεσης του Δήμου 
μας κατά της Αγγελικής Κωστομούδη και της 
Α1749/2020 απόφασης του 12ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται 
την 13/4/2022 στο Θ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 
και εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά προκειμένου να τους ασκήσει  και να 
παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη αυτών 
και της ασκηθείσας εφέσεως . 

(ΑΔΑ: 9Σ73Ω63-ΙΗΔ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
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σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

13ο 126 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 197/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α1750/2020 απόφασης του 12ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και του Γεώργιου Κωστομούδη  
(πράξη επιβολής εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
15/7/2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ596/2020 
ΑΒΕΜ 1235/2020  ασκηθείσας  έφεσης του Δήμου 
μας κατά του Γεώργιου Κωστομούδη και της 
Α1750/2020 απόφασης του 12ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται 
την 13/4/2022 στο Θ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 
και εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά προκειμένου να τους ασκήσει  και να 
παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη αυτών 
και της ασκηθείσας εφέσεως . 

(ΑΔΑ: 99ΣΩΩ63-Κ49) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
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ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

13η Τακτική Συνεδρίαση 28-03-2022 

- 127 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 6Υ7ΜΩ63-ΨΣΗ) 

8924/01.04.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

128 Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 
495/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης 
επί του υπ’ αρ. πρωτ. 33596/20-12-2021 
αιτήματος έντεκα εργαζόμενων στο 
Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου περί 
αποδοχής της αγωγής τους.» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συμπληρώνει την 495/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης 
επί του υπ’ αρ. πρωτ. 33596/20-12-2021 αιτήματος 
έντεκα εργαζόμενων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί 
αποδοχής της αγωγής τους» με την προσθήκη «…ή 
σε οποιαδήποτε δικάσιμο θα οριστεί με κλήση 
κατόπιν ματαίωσης της …» 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 
εκτός 

129 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
8382/28-03-22 αιτήματος ενός 
εργαζομένου στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 8382/28-03-22 
αίτημα της εργαζόμενης του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου: 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

3ο 
εκτός 

130 Λήψη απόφασης για  την παράταση της  
σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού 
91 ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 33 του Ν.4915/2022, για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών – 
πρόσκαιρων αναγκών  και για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων εργασίας  
του προσωπικού 91 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 
(Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) στο Δήμο 
του Αγίου Δημητρίου, με δεδομένο το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που 
οδήγησαν στην πρόσληψή τους,  για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι τις 
31/05/2022 . 

(ΑΔΑ: 6ΠΗΟΩ63-3ΥΤ) 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 

πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 

Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 

και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 

εντολής 
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1ο 131 Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου για την  «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και τον ορισμό των μελών 
της κοινής επιτροπής παρακολούθησης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει   τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου 
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου για την υλοποίηση της προμήθειας: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», 
συνολικού προϋπολογισμού 603.010,88€, 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

2) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για  την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης 

3) Ορίζει ως  εκπρόσωπο  του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, τον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γαβαλά 
Άγγελο με αναπληρωτή του τον  Αντιδήμαρχο 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. 
Συρράκο Νικόλαο 

(ΑΔΑ: ΨΟ6ΣΩ63-ΔΨΡ) 

8926/01.04.22 θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη 
σύναψη κάθε είδους προγραμματικών 
συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του 
ν. 4412/2016. 

2ο 132 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος και της 
διενέργειας απευθείας ανάθεσης  της 
Προμήθειας καυσίμων για κίνηση 
μεταφορικών μέσων, με τη διαδικασία 
του  κατεπείγοντος 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθμ. 20/2022 μελέτης για την «Προμήθεια 
καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του 
Δήμου» και συγκεκριμένα για την προμήθεια 
πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βεζνίνης για την 
κάλυψη των αναγκών των οχημάτων του Δήμου.  

2.Εγκρίνει την αποδέσμευση των των ΚΑ 
10.6641.01, 15.6641.01, 20.6641.01, 25.6641.01, 
30.6641.01, 35.6641.01, 50.6641.01, 70.6641.01  
που περιλαμβάνονται στην μελέτη του 
διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 
μεταφορικών μέσων», και αφορούν το έτος 2022 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 
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3.Εγκρίνει τη διενέργεια  της απευθείας ανάθεσης 
που αφορά στην ανωτέρω προμήθεια σε βάρος 
των ΚΑ έως του ποσού ως ορίζει ο πίνακας. 

(ΑΔΑ: ΨΘΜΚΩ63-Ι4Λ) 

3ο - Λήψη απόφασης για έγκριση των 
πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού 
για την "Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
(Απορρυπαντικών & σαπουνιών) για το 
Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  (Οργανισμό 
παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και 
προστασίας , οργανισμό πολιτισμού, 
αθλητισμού και περιβάλλοντος , Α' 
βάθμιας  & Β΄βάθμιας σχολικής 
επιτροπής". 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

 

- 

4ο 133 Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για το έργο «Κατασκευή ραμπών και 
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 
την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου ΑΓ. Δημητρίου» στο 
σκέλος που αφορά στην κατακύρωση 
του διαγωνισμού. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το 2/2022 του παρόντος διαγωνισμού  
πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», 
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου του έργου και κατακυρώνει 
τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα 
«ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. Green 
Construction» με ΑΦΜ 998256075, που προσέφερε 
μέση έκπτωση Ε = 22,33% επί του προϋπολογισμού 
της μελέτης 

(ΑΔΑ: Ψ76ΜΩ63-Β2Θ) 

8935/01.04.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

5ο 134 Λήψη απόφασης για την παράταση ή 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης για 
τη σύμβαση «Δαπάνες Συλλογής και 
Μεταφοράς Ογκωδών Αντικειμένων 
Στερεών Αποβλήτων κλπ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης για τη σύμβαση «Δαπάνες Συλλογής 
και Μεταφοράς Ογκωδών Αντικειμένων Στερεών 
Αποβλήτων κλπ» (υπ. αριθμ. πρωτ. 9728/15-04-

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 
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 2021 σύμβαση) με την εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ECO ΑΕ, 
για έξι (6) μήνες , ήτοι έως 15-10-2022 ή μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

(ΑΔΑ: Ω2ΦΨΩ63-ΝΟ6) 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

6ο 135 Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 
ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση 
θορύβου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον  1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση 
θορύβου». 

(ΑΔΑ: ΨΙ66Ω63-Π5Ν) 

 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

7ο 136 Λήψη απόφασης για απόδοση του 
324/2022 χεπ και απαλλαγή του 
Ευθυμίου Χριστόδουλου  από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει απόδοση χεπ και απαλλαγή υπόλογου 

(ΑΔΑ: Ω3ΘΛΩ63-0ΩΚ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

14η Τακτική Συνεδρίαση 07-04-2022 

- 137 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: Ψ25ΑΩ63-ΠΡ1) 

 

9778/12.04.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

138 Λήψη απόφασης για έγκριση των 
14/2022 & 15/2022 πρακτικών της 
επιτροπής διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Κ.Λ.Π.». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει το 14/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 
του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικής προσφοράς  των συμμετεχόντων για 
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Κ.Λ.Π.»  και 
κρίνει ότι η εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεχίζει  στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση των 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 
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οικονομικών προσφορών 

Β) Εγκρίνει το 15/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών για την  ανωτέρω 
προμήθεια και  αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο 
την εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
με τιμή 142.600€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(ΑΔΑ: 9ΔΔ5Ω63-ΡΥ9) 

2o 
εκτός 

139 Λήψη απόφασης για ορισμό 
ημερομηνίας έναρξης της σύμβασης 
μίσθωσης του ανθοπωλείου του 
Δημοτικού Νεκροταφείο Δάφνης. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ορίζει ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης 
μίσθωσης του ανθοπωλείου του Δημοτικού 
νεκροταφείου Δάφνης την 15η Απριλίου 2022, 
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

(ΑΔΑ: ΨΠ4ΨΩ63-ΟΧ5) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 

3ο 
εκτός 

140 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος και της 
διενέργειας απευθείας ανάθεσης  της 
Προμήθειας καυσίμων για κίνηση 
μεταφορικών μέσων, με τη διαδικασία 
του  κατεπείγοντος 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθμ. 20/2022 μελέτης για την «Προμήθεια 
καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του 
Δήμου» και συγκεκριμένα για την προμήθεια 
πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για την 
κάλυψη των αναγκών των οχημάτων του Δήμου. 

2.Εγκρίνει τη διενέργεια  της απευθείας ανάθεσης 
που αφορά στην ανωτέρω προμήθεια σε βάρος 
των ΚΑ έως του ποσού . 

(ΑΔΑ: ΨΛΛΤΩ63-6ΓΣ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 

1ο 141 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης μετά 
την 1η υποχρεωτική Αναμόρφωση για το 
οικονομικό έτος 2022 του ΝΠΔΔ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους  5 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος) 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό. 

9782/12.04.22 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
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Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου 
Αγίου Δημητρίου. 

 

 Εγκρίνει και ψηφίζει το Αναμορφωμένο 
σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 
του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου 
Αττικής, μετά την 1η υποχρεωτική Αναμόρφωση 
Π/Υ για το έτος 2022,  και κατά συνέπεια εγκρίνει 
την 19/2022 απόφασή του. 

 (ΑΔΑ: 9Τ47Ω63-8ΗΝ) 

προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

 

2ο 142 Λήψη απόφασης για έγκριση των 
πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού 
για την "Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
(Απορρυπαντικών & σαπουνιών) για το 
Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  (Οργανισμό 
παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και 
προστασίας , οργανισμό πολιτισμού, 
αθλητισμού και περιβάλλοντος , Α' 
βάθμιας  & Β΄βάθμιας σχολικής 
επιτροπής". 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το 8/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 
του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικής προσφοράς  των συμμετεχόντων για 
την  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας 
(Απορρυπαντικών & σαπουνιών) για το Δήμο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ.  (Οργανισμό παιδείας κοινωνικής 
αλληλεγγύης και προστασίας , οργανισμό 
πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος , Α' 
βάθμιας  & Β΄βάθμιας σχολικής επιτροπής»  και 
κρίνει ότι η μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία JGT 
GLOBAL E.E συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, που αφορά την αποσφράγιση των 
Οικονομικών Προσφορών. 

Β) Εγκρίνει το 9/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών για την  ανωτέρω 
προμήθεια και  αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο 
την εταιρεία  JGT GLOBAL E.E, αντί του ποσού 
#93.284,18 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η  
οποία  καλύπτει τις οικονομικές προδιαγραφές  της 
μελέτης. 

Γ) Εγκρίνει το 20/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των 

9796/12.04.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης για την  ανωτέρω 
προμήθεια και  κατακυρώνει την προμήθεια στην 
εταιρεία JGT GLOBAL E.E, αντί του ποσού 
#93.284,18 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(ΑΔΑ: ΡΠΘΛΩ63-Τ06) 

3ο 143 Λήψη απόφασης για έγκριση των 
11/2022 & 12/2022 πρακτικών της 
επιτροπής διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   
ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.289». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει το 11/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στο πρώτο στάδιο 
του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικής προσφοράς  των συμμετεχόντων για 
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΣΤΟ Ο.Τ.289»  και κρίνει ότι η εταιρεία 
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεχίζει  στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που αφορά στην 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 

Β) Εγκρίνει το 12/2022 πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών για την ανωτέρω 
προμήθεια και  αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο 
την εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
με τιμή 654.065,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(ΑΔΑ: 6Δ0ΟΩ63-0ΩΘ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

4ο 144 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
19/2022 πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Α. Συντήρηση 
αντλιοστασίων, Β. Συντήρηση Η/Μ 
σιντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών 
Γ. Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην 
κατασκήνωση Ραφήνας & Δ. Συντήρηση 
και επισκευή κλιματιστικών 
μηχανημάτων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το 19/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Α. Συντήρηση 
αντλιοστασίων, Β. Συντήρηση Η/Μ σιντριβανιών 
και λοιπών αυτοματισμών Γ. Συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας & Δ. 
Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 
μηχανημάτων» και κρίνει ότι: 

1. Η προσφορά της εταιρείας  ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 
Ε.Ε απορρίπτεται (ΟΜΑΔΑ 1 & 4)  και καταπίπτει 

9784/12.04.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

ΑΔΑ: Ω5Θ1Ω63-15Ο



73 

 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής. 

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  
αναδεικνύει προσωρινή ανάδοχο την εταιρεία 
''ΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ'' με βάση την αμέσως επόμενη από 
οικονομικής άποψης προσφοράς αντί του ποσού 
32.011,91 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  

3.ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 
κατακυρώνει τη  σύμβαση  στην εταιρεία ''ΡΟΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ'',  αντί του ποσού #32.298,78€# με 
ποσοστό έκπτωσης  (22,10%) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

4.ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ 
κατακυρώνει τη  σύμβαση στην εταιρεία ''ΜΕΛΚΑΤ 
Ι.Κ.Ε'',  αντί του ποσού #40.651,41€#  με ποσοστό 
έκπτωσης  (22,00%) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. 

5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ αναδεικνύει 
προσωρινή ανάδοχο την  εταιρεία η ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε 
με βάση την αμέσως επόμενη από οικονομικής 
άποψης προσφοράς αντί του ποσού 27.585,53 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.   

(ΑΔΑ: ΨΜ71Ω63-0ΦΛ) 

5ο 145 Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου  
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για το έργο  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021  στο σκέλος 
που αφορά στην κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το 2/2022 του παρόντος διαγωνισμού  
πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για το έργο 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 
2021  » και κατακυρώνει τη σύμβαση στον 
οικονομικό φορέα “ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ 

9832/12.04.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 
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ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” με ΑΦΜ 099871513, που προσέφερε 
μέση έκπτωση Ε = 36,24% επί του προϋπολογισμού 
της μελέτης (572.983,77 € άνευ ΦΠΑ), δηλαδή με 
συνολικό τίμημα 365.333,45 € άνευ ΦΠΑ. 

(ΑΔΑ: 6ΦΣΧΩ63-Α5Λ) 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

6ο 146 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
19/2022 μελέτης του τμήματος πρασίνου 
και της διενέργειας απευθείας ανάθεσης  
της υπηρεσίας  «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ  
ΧΩΡΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Κ.Λ.Π.»  , με τη διαδικασία 
του  κατεπείγοντος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ.Γιαννέζος) 

1.Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθμ. 19/2022 μελέτης για την υπηρεσία   
«ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Κ.Λ.Π.». 

2.Εγκρίνει τη διαδικασία για την απευθείας 
ανάθεση που αφορά στη υπηρεσία   
«ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Κ.Λ.Π.» και τη διενέργεια της 
δαπάνης συνολικού ποσού 37.144,20€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑ 
70.6279.01. 

(ΑΔΑ: ΡΠΥΛΩ63-ΟΣΖ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 

7ο 147 Λήψη απόφασης για τη διάθεση 
σαράντα οκτώ (48) δωροεπιταγών, 
προσφοράς της Οικογένειας Ηλία 
Δούκα, στους/στις εθελοντές/ριες του 
ΚΦΑΔ για το Πάσχα 2022 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διάθεση σαράντα οκτώ (48) 
δωροεπιταγών αλυσίδας των Super Market 
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» προσφοράς της Οικογένειας Ηλία 
Δούκα, ποσού 30 € έκαστη, στους 48 εθελοντές και 
εθελόντριες του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αγίου 
Δημητρίου (ΚΦΑΔ)  για το Πάσχα 2022. 

(ΑΔΑ: ΡΨΜ1Ω63-73Σ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

8ο 148 Λήψη απόφασης για έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο 
Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την κάλυψη των παρακάτω εγκεκριμένων 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 
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ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 
για το έτος 2022 και δυνατότητα 
πλήρωσης των θέσεων από επιλαχόντες 
της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ. 

 

 

θέσεων μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου: ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 1 ΘΕΣΗ ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΘΕΣΗ ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 
ΘΕΣΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ από τους 
πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 προκήρυξης του 
ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του 
άρθρου 25 του Ν.4765/2021(Α΄6)  ως εξής: 

1.ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 997, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΣ 220021532153, ΔΗΜΟΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ,ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 001 

2. ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 994, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΣ 220020222022, ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΙΜΟΥ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 001 

3. ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 1902 , ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΣ 
220022132213,ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 001,019,020 

(ΑΔΑ: Ψ996Ω63-389) 

και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 
εντολής. 

15η Τακτική Συνεδρίαση 12-04-2022 

1ο 149 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
μελέτης και της διενέργειας απευθείας 
ανάθεσης  για την  "Προμήθεια 
τροφίμων -ειδών παντοπωλείου για τις 
ανάγκες του Δήμου", με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν.4412/2016». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

-Ο κ. Γιαννέζος απείχε της ψηφοφορίας 

 

1.Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθμ. 3/2022 μελέτης που συνέταξε το Τμήμα 
Υγείας και Πρόνοιας, για την προμήθεια τροφίμων 
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου και 
συγκεκριμένα για το κοινωνικό συσσίτιο και 
κοινωνικό παντοπωλείο απόρων Δημοτών, για 
οικογένειες και άτομα που βρίσκονται κάτω από 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 
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εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες 

2.Εγκρίνει τη διενέργεια  της απευθείας ανάθεσης 
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 
παρ. 2.γ του Ν.4412/2016, για τα είδη που αφορούν 
είδη κρεοπωλείου , είδη κατεψυγμένων λαχανικών, 
είδη κατεψυγμένων ψαριών, είδη κοινωνικού 
παντοπωλείου, είδη κοινωνικού συσσιτίου,  
χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών.  

(ΑΔΑ: 9Λ8ΡΩ63-ΧΗΤ) 

2o 150 Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 
ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ 
των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη – 
Μακρυγιάννη». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMΟΦΩΝΑ 

-Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό. 

Εγκρίνει τον  1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών 
Αργοστολίου – Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη». 

(ΑΔΑ: Ω34ΝΩ63-ΗΜΘ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

3o 151 Λήψη απόφασης για χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας για την 
περαίωση εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ 
των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη – 
Μακρυγιάννη». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση 
εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου 
χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – 
Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη» μέχρι τις 18/04/2022. 

(ΑΔΑ: 6ΤΨ2Ω63-ΦΒΩ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

4o 152 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 329/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α4680/2020 απόφασης του 12ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και της Καλομοίρας Τσαλαματά  
(πράξη επιβολής εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
4.11.2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ1037/2020 
ΑΒΕΜ 1287/2021 ασκηθείσας  έφεσης του Δήμου 
μας κατά της Καλομοίρας Τσαλαματά  και της 
Α4680/2020 απόφασης του 12ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται 
την 12/5/2022 στο Γ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 
και εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά προκειμένου να τους ασκήσει  και να 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
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παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη αυτών 
και της ασκηθείσας εφέσεως. 

(ΑΔΑ: 9Σ0ΣΩ63-5ΝΟ) 

συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

5o 153 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 203/21 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α1045/2021 απόφασης του 1ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και της Βασιλικής Τσαλαματά  
(πράξη επιβολής εισφοράς ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
22.6.2021 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ344/2021 
ΑΒΕΜ 164/2021  ασκηθείσας  έφεσης του Δήμου 
μας κατά της Βασιλικής  Τσαλαματά  και της 
Α1045/2021 απόφασης του 1ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται 
την 12/5/2022 στο Γ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 
και εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά προκειμένου να τους ασκήσει  και να 
παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη αυτών 
και της ασκηθείσας εφέσεως. 

(ΑΔΑ: ΩΤΣΨΩ63-ΡΘΕ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
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δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

6o 154 Λήψη απόφασης για διαγραφή 
προσαυξήσεων συνολικού ποσού 14,36€ 
από τον χρεώστη Παππά Γεωργία. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού 
ποσού 14,36€ από τον χρεώστη Παππά Γεωργία, 
λόγω εσφαλμένης χρέωσης. 

(ΑΔΑ: 9ΦΕΗΩ63-ΥΙΘ) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων. 

7o 155 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία  ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ για 
την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
και υλικών διακόσμησης πόλης για τα 
Χριστούγεννα – Πάσχα». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την επιστροφή στην  εταιρεία «ΜΠΕΡΔΟΣ 
Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ», της με αριθ.811236/10-12-2020  
εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης, ποσού 
#7.700,00# του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων για την «Προμήθεια υλικών διακόσμησης 
πόλης για Χριστούγεννα Πάσχα»  , η  οποία  έχει   
διαβιβαστεί για φύλαξη στην Ταμειακή Υπηρεσία 
του Δήμου με το υπ. αριθμ. 35233/16-12-2020 
έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, δεδομένου 
ότι  έχει γίνει εκτέλεση της προμήθειας της  
σύμβασης (άρθρο 72 του Ν. 4412/20016) και ο 
συμβατικός χρόνος έχει λήξει. 

(ΑΔΑ: 6Ο4ΜΩ63-ΚΡΛ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

8o 156 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στον 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την επιστροφή στην  εταιρεία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
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ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ για την 
«Συντήρηση – Επέκταση πρασίνου & 
φυτοπροστασία δένδρων». 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ», της με αριθ. 1745300/22-01-2019  
εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης, ποσού 
#3.355,75# του  Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων για την ««Συντήρηση –επέκταση 
πρασίνου & φυτοπροστασία δένδρων», η  οποία  
έχει   διαβιβαστεί για φύλαξη στην Ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου με το υπ. αριθμ. 6019/12-02-
2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, 
δεδομένου ότι  έχει γίνει εκτέλεση της προμήθειας 
της  σύμβασης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και ο 
συμβατικός χρόνος έχει λήξει. 

(ΑΔΑ: ΨΨΩΠΩ63-903) 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

9o 157 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία  ΚΑΔΟΣ ΙΚΕ για την «Προμήθεια 
κάδων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την επιστροφή στην  εταιρεία «ΚΑΔΟΣ 
ΙΚΕ»», της με αριθ.8123/11-12-2020 εγγυητικής 
επιστολής  καλής εκτέλεσης, ποσού #5.550,00# του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την 
«Προμήθεια κάδων» , η  οποία  έχει   διαβιβαστεί 
για φύλαξη στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με 
το υπ. αριθμ. 35356/17-12-2020 έγγραφο του 
Τμήματος Προμηθειών, δεδομένου ότι  έχει γίνει 
εκτέλεση της προμήθειας της  σύμβασης (άρθρο 72 
του Ν. 4412/2016) και ο συμβατικός χρόνος έχει 
λήξει. 

(ΑΔΑ: 6ΨΥ5Ω63-67Δ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

10o 158 Λήψη απόφασης για απόδοση του 
34/2022 χεπ και απαλλαγή του 
Γιαννόπουλου Ιωάννη  από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει απόδοση χεπ και απαλλαγή υπόλογου 
(ΑΔΑ: ΡΠΨΚΩ63-565) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

16η Έκτακτη Συνεδρίαση 15-04-2022 

- 159 Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 
15ης  Απριλίου 2022  για τους λόγους που 

10493/18.4.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου  77 του Ν. 4555/2018. 

αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 10157/24/14-04-2022 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. 

(ΑΔΑ: 92Ε7Ω63-ΓΧ3) 

1o 160 Λήψη απόφασης για εκ νέου έγκριση της 
μελέτης και της διενέργειας απευθείας 
ανάθεσης  για την  "Προμήθεια 
τροφίμων -ειδών παντοπωλείου για τις 
ανάγκες του Δήμου", με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν.4412/2016». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει εκ νέου τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
υπ΄ αριθμ. 3/2022 μελέτης που συνέταξε το Τμήμα 
Υγείας και Πρόνοιας, για την προμήθεια τροφίμων 
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου και 
συγκεκριμένα για το κοινωνικό συσσίτιο και 
κοινωνικό παντοπωλείο απόρων Δημοτών, για 
οικογένειες και άτομα που βρίσκονται κάτω από 
εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες 

2. Εγκρίνει εκ νέου τη διενέργεια  της απευθείας 
ανάθεσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του 
άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016, για τα είδη 
που αφορούν είδη κρεοπωλείου , είδη 
κατεψυγμένων λαχανικών, είδη κατεψυγμένων 
ψαριών, είδη κοινωνικού παντοπωλείου, είδη 
κοινωνικού συσσιτίου, χρονικής διάρκειας πέντε (5) 
μηνών. 

(ΑΔΑ: ΨΣ1ΥΩ63-ΚΒ4) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 

2o 161 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
γνωμοδότησης  της επιτροπής για την  
ανάθεση  της "Προμήθεια καυσίμων για 
κίνηση μεταφορικών μέσων", με τη 
διαδικασία του  κατεπείγοντος του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την από 15/04/2022 γνωμοδότηση της 
επιτροπής και αναθέτει την προμήθεια καυσίμων 
για κίνηση μεταφορικών μέσων, στην εταιρεία 
ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ BEST OIL . 
(ΑΔΑ: Ψ9ΓΡΩ63-2ΤΠ) 

10495/18.4.22 
εγκρ.αποκ. 
78700/21.6.22 
δικο μας 
17819/21.6.22 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 

3o 162 Λήψη απόφασης για χορήγηση 
παράτασης της υπ' αρ. πρωτ. 10092/20-
04-2021 Σύμβασης με τα ΕΛΤΑ για 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
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"Παροχή υπηρεσιών υβριδικού και 
επιστολικού ταχυδρομείου Δήμου Αγίου 
Δημητρίου" 

 
 

Χορηγεί χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 
10092/20-4-21 σύμβασης για την  «Παροχή 
υβριδικού και επιστολικού ταχυδρομείου Δήμου 
Αγίου Δημητρίου» με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
ΑΕ (ΕΛΤΑ), για έξι (6) μήνες , ή μέχρι εξαντλήσεως 
του υπολοίπου. 

(ΑΔΑ: 9ΨΦΑΩ63-6ΨΤ) 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

17η Τακτική Συνεδρίαση 19-04-2022 

- 163 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 
(ΑΔΑ: ΩΣΔΓΩ63-ΘΝ4) 

10836/21.4.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1o 
εκτός 

164 Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετων 
λόγων έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Κ.Δ.Δ. [αφορά την 198/20 
απόφαση ΟΕ για άσκηση έφεσης κατά 
της Α1791/2020 απόφασης του 12ου  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πειραιά και του Τριαντάφυλλου 
Νικόλαου  (πράξη επιβολής εισφοράς 
ΕΚΤΕΛ)]. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Εγκρίνει την άσκηση προσθέτων λόγων επί της από 
15/7/2020 και με αρ. καταθέσεως ΕΦ592/2020 
ΑΒΕΜ 1422/2020 ασκηθείσας  έφεσης του Δήμου 
μας κατά του Νικολάου Τριαντάφυλλου  και της 
Α1751/2020 απόφασης του 12ου Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,  που συζητείται 
την 18/5/2022 στο Δ’ Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς 
και εξουσιοδοτεί την  δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά προκειμένου να τους ασκήσει  και να 
παραστεί κατά την συζήτηση για υποστήριξη αυτών 
και της ασκηθείσας εφέσεως . 

 

(ΑΔΑ: ΨΟΨΑΩ63-ΙΡ9) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
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περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

2o 
εκτός 

165 Λήψη απόφασης για αποδοχή 
δωροεπιταγών από την εταιρεία ΗΛΙΑΣ 
ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
Αποδέχεται τις δωροεπιταγές από την εταιρεία 
ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε., της αλυσίδα των Super Market 
«Σκλαβενίτης», συνολικής αξίας 1.800,00€. 

(ΑΔΑ: ΨΚΠ8Ω63-ΝΓΦ) 

 στ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, 

κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο. 

 

3ο 
εκτός 

166 Παροχή γνώμης επί του σχεδίου 
κανονισμού τιμολόγησης ΕΣΔΝΑ έτους 
2022. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ   
- Ο κ. Γιαννέζος απείχε της ψηφοφορίας   

 
Παρέχει γνώμη στον ΕΔΣΝΑ για τον καθορισμό του 
Κανονισμού Τιμολόγησης 2022, ο οποίος 
θα προβλέπει :  

 1. Τη μηδενική χρέωση των ειδικών κατηγοριών 
προ-διαλεγμένων ρευμάτων απορριμμάτων στην 
πηγή και ιδίως του ρεύματος των 
βιοαποβλήτων(χωριστά συλλεγόμενων 
κλαδεμάτων και τροφικών οργανικών του «καφέ 
κάδου»), η οποία καθ΄ ομολογία πραγματοποιείται 
με αυξημένες δαπάνες και κοπιώδη εργασία από 
τους εργαζόμενους των δήμων και με την σταδιακά 
όλο και πιο ενεργό συμμετοχή των δημοτών.  

 2. Μείωση τουλάχιστον 10 ευρώ/τόνο της τιμής 
βάσης χρεώσεων των συμμείκτων απορριμμάτων, 
ήτοι 43,16 ευρώ/τόνο. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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(ΑΔΑ: Ψ372Ω63-1Α7) 

4ο 
εκτός 

167 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 
46/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου για 
την πάγια προκαταβολή, λόγω 
αντικατάστασης του ορισθέντος 
διαχειριστή υπολόγου για το έτος 2022. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 46/2022 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το 
σκέλος του υπολόγου και συγκεκριμένα την 
αντικατάσταση του υπολόγου Νώε Παπαδόπουλου 
από τον Κωνσταντίνο Οικονόμου, με αναπληρωτή 
τον Παναγιώτη Φαλιέρο. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμόν 46/2022 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

(ΑΔΑ: 6Ν5ΨΩ63-ΡΥ2) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 168 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
γνωμοδότησης  της επιτροπής για την  
ανάθεση  της  "Προμήθειας τροφίμων -
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του 
Δήμου", με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν.4412/2016». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις  από 18/04/2022 ανωτέρω τρεις 
γνωμοδοτήσεις  και αναθέτει τις προμήθειες, ως 
κάτωθι: 

Α) στην  εταιρεία  «ΥΙΟΙ Π. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ.»  για 
την  «Προμήθεια τροφίμων -ειδών παντοπωλείου 
για τις ανάγκες του Δήμου»  και συγκεκριμένα για 
τα «Είδη κρεοπωλείου»  στο ύψος του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης ποσού 6.357,38€ για 
τον ΚΑ 15.6481.04 και ποσού 6.870,40€ για τον ΚΑ 
15.6473.02,  με ποσοστό έκπτωσης 1% , διότι η 
προσφορά της εταιρείας είναι εντός των τεχνικών 
προδιαγραφών της σχετικής τεχνικής έκθεσης και 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Β) στην  εταιρεία  «ΑΜΑΝΤΑ.»  για την  
«Προμήθεια τροφίμων -ειδών παντοπωλείου για 
τις ανάγκες του Δήμου»  και συγκεκριμένα για τα 
«Είδη κατεψυγμένων ψαριών»  στο ύψος του 

10839/21.4.22 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 
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ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ποσού 
3.317,68€ για τον ΚΑ 15.6481.04 με ποσοστό 
έκπτωσης 5% και για τα «Κατεψυγμένα Λαχανικά»  
στο ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
μελέτης ποσού 1.814,78€ για τον ΚΑ15.6481.04 με 
ποσοστό έκπτωσης 7%, διότι η προσφορά της 
εταιρείας είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών 
της σχετικής τεχνικής έκθεσης και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 

Γ) στον  «ΓΑΛΑΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ»  για την  «Προμήθεια 
τροφίμων -ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του 
Δήμου»  και συγκεκριμένα για τα «Είδη 
παντοπωλείου»  στο ύψος του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης ποσού 23.661,16€ 
για τον ΚΑ 15.6481.04 και ποσού 26.622,80€ για 
τον ΚΑ 15.6473.02, διότι η προσφορά της εταιρείας 
είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών της 
σχετικής τεχνικής έκθεσης και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 

(ΑΔΑ: Ω8ΔΙΩ63-Ω33) 

2ο 169 Λήψη απόφασης για έγκριση της 22/2022 
μελέτης και της διενέργειας απευθείας 
ανάθεσης  για τις "Δαπάνες για 
απολυμάνσεις χώρων (Πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 
κουνουπιών)", με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν.4412/2016». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθμ. 20/2022 μελέτης για την υπηρεσία   
«ΔΑΠΑΝΕΣ  ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ)  ». 

2.Εγκρίνει τη διαδικασία για την απευθείας 
ανάθεση που αφορά στη υπηρεσία   «ΔΑΠΑΝΕΣ  
ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ)» και 
τη διενέργεια της δαπάνης συνολικού  ποσού 
25.482,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).  σε 
βάρος του ΚΑ 70.6277.72. 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 
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(ΑΔΑ: ΡΟ7ΟΩ63-59Γ) 

3ο 170 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
22/2022 πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας» στο σκέλος που 
αφορά στην κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 20/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας» και κατακυρώνει τη σύμβαση στον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 
«HANDGUARD O.E.» με ποσό προσφοράς 
#70.959,50#€  χωρίς ΦΠΑ. 

(ΑΔΑ: 94ΦΣΩ63-ΓΙΙ) 

11142/28.4.22 
εγκρ.αποκ. 
79879/24.6.22 
δικο μας 
18245/24.6.22 

στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

4ο 171 Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για το έργο «Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
του δήμου Αγίου Δημητρίου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 2/2022 του παρόντος διαγωνισμού  
πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού για το έργο 
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και 
μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
δήμου Αγίου Δημητρίου» και κατακυρώνει τη 
σύμβαση της μελέτης  στην ένωση οικονομικών 
φορέων «ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 
ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
που προσέφερε μέση έκπτωση Ε = 51% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης (388.190,78€ άνευ 
ΦΠΑ), δηλαδή με συνολικό τίμημα 190.213,50€ 
άνευ ΦΠΑ. 

(ΑΔΑ: 9ΓΑ0Ω63-8ΦΥ) 

11104/28.4.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

5ο - Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
για το έργο «Επεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου 
Αγίου Δημητρίου». 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   
 
- 
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6ο 172 Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων 
και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου για 
το έργο με τίτλο «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου 
Δημητρίου» ενταγμένο στο Ειδικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης 
Τρίτσης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Αποδέχεται τους ειδικότερους όρους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 9768/12-
04-2022 έγγραφο του Τ.Π. & Δανείων για την 
συνομολόγηση επενδυτικού δανείου ύψους 
1.326.034,10 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου 
Δημητρίου», ενταγμένου στο Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης,  

β) Εξουσιοδοτεί τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου για την υπογραφή του 
δανειστικού συμβολαίου. 

(ΑΔΑ: Ρ6ΘΗΩ63-ΝΕΟ) 

10842/21.4.22 
πρωτ.αποκ/νης 
56898/05.5.22 
δικο μας 
11696/05.5.22 

Ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης 
δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των 
όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική 
εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. 

7ο 173 Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης 
ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΧΙΙ 
του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" με 
τίτλο: "Κατασκευή, επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός 
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 
4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα 
«Άργος» και λοιπές διατάξεις" 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Α) Αποδέχεται τη συμμετοχή (σύμφωνα με το 

ανωτέρω τεχνικό δελτίο) και εγκρίνει την υποβολή 

πρότασης χρηματοδότησης, για την ένταξη στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο 

«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς- Εξοπλισμός για την 

υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169)». 

Φορέας χρηματοδότησης του προγράμματος είναι 

το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα η ΣΑΕ 

055 με κωδικό 2017ΣΕ05500010. Το ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης για το Δήμο Αγίου Δημητρίου έχει 

οριστεί στο ύψος των 21.200,00 ευρώ, για εκάστη 

από τις επιλέξιμες δαπάνες 4.5 «Προμήθεια λοιπού 

πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη 

συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις τους 

 η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου 

φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την 

αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 

επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 

πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 

προγράμματα επιχορήγησης 

ΑΔΑ: Ω5Θ1Ω63-15Ο



87 

 

που απορρέουν από τον Ν. 4830/2021» και 4.6 

«Κάθε είδους δαπάνη που αφορά τη στείρωση 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον 

Ν. 4830/2021» αντιστοίχως,  με συνολικό 

προϋπολογισμό 42.400,00 ευρώ. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την υπογραφή του αιτήματος 

συμμετοχής, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των 

σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης, 

σύμφωνα με την ανωτέρω   εισήγηση. 
(ΑΔΑ: 66Λ5Ω63-ΨΒΛ) 

8o 174 Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου 
ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή σποραδικών 
συνδέσεων». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον  1ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή 
σποραδικών συνδέσεων». 

(ΑΔΑ: 6ΒΗΔΩ63-ΣΤ0) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

9o 175 Λήψη απόφασης για έγκριση 
οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών 
– κατοίκων του Δήμου και εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού 800,00€, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 
3463/2006.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει 

Α)την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε 
οικονομικά αδύναμους κατοίκους-δημότες  του 
Δήμου, σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της 
αρμόδιας επιτροπής του Δήμου 

Β) Την εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού 
800,00€ (2X400,00€ στους παραπάνω δικαιούχους) 
σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.01  προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022. 

(ΑΔΑ: 6ΣΓ9Ω63-ΝΦ5) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

18η Τακτική Συνεδρίαση 28-04-2022 
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- 176 Λήψη απόφασης για έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: ΨΒΗΔΩ63-ΤΞΣ) 

11396/03.5.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1o 
εκτός 

177 Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού 
5.970,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6211.01 
προϋπολογισμού έτους 2022 που αφορά 
δαπάνη  για την επαύξηση παροχής στο 
κυλικείο στην πλατεία Παναγούλη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός). 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 
υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 6ΝΗ5Ω63-ΕΕΥ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 178 Λήψη απόφασης για τον έλεγχο 
απολογιστικών στοιχείων α’ τριμήνου 
προϋπολογισμού έτους 2022. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός ). 

Ο κ. Γιαννέζος δήλωσε παρών  

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό . 

Εγκρίνει την υλοποίηση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 τόσο στο σκέλος των 
εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων,  ήτοι τα 
απολογιστικά στοιχεία του α΄ Τριμήνου έτσι όπως 
αυτά  παραθέτονται αναλυτικά από την Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι 
αναπόσπαστο μέρος του εισηγητικού της 
παρούσης απόφασης και υποβάλλει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο  την τριμηνιαία έκθεση των 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
του Δήμου για το  α ' τρίμηνο έτους 2022 (ήτοι  την 
κατάσταση εσόδων και εξόδων) συνοδευόμενη από 
την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
καθώς και την έκθεση του προηγούμενου 
τριμήνου. 

(ΑΔΑ: 9ΣΖΑΩ63-Σ0Θ) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου.. 
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2ο 179 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
21/2022 πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» στο σκέλος που αφορά 
στην κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά μέρος   (κ. Γιαννέζος 
). 
 
Εγκρίνει το 21/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» και : 

1.Κατακυρώνει τη σύμβαση για την : 

Για την Ομάδα 2  στον οικονομικό φορέα : «ΙΜΠΕΞ 
ΑΒΕΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» , 
ΑΦΜ 095368953 με οικονομική προσφορά αξίας 
25.499,99 € ( Με Φ.Π.Α. 24%). 

Για την Ομάδα 3 στον οικονομικό φορέα : 
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.» , ΑΦΜ 094394592 με οικονομική 
προσφορά αξίας 101.250,01 € ( Με Φ.Π.Α. 24%). 

Για την Ομάδα 5 στον οικονομικό φορέα : 
«ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ,  ΑΦΜ 801189166 με οικονομική 
προσφορά αξίας 199.642,48 € ( Με Φ.Π..Α. 24%). 

2.Απορρίπτει την προσφορά και εγκρίνει την  
κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της 
εγγύησης συμμετοχής του οικονομικού φορέα :  
«ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για τις Ομάδες 1,4 επειδή 
δεν έχει υποβάλλει σύμφωνα με την § 2.2.9.2 
εδάφιο ε) της υπ’ αρ. 34472 /28-12-2021 
Διακήρυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου,  
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του 
της κύρωσης οριζόντιου αποκλεισμού. Οικονομικός 
φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση του 

11662/4.5.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 
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οριζόντιου αποκλεισμού αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την  § 2.2.3.9 της Διακήρυξης. 

2.Αναδεικνύει ως προσωρινούς  μειοδότες  του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: 

Για την Ομάδα 1 τον οικονομικό φορέα : «ΝΙΚΟΛΑΟ 
Α. ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ »,   ΑΦΜ 
043179542, με οικονομική προσφορά 89.428,00€ ( 
Με Φ.Π..Α. 24%). 

Για την Ομάδα 4  τον οικονομικό φορέα : «ΙΜΠΕΞ 
ΑΒΕΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ,  
ΑΦΜ 095368953 με οικονομική προσφορά 
128.436.08€ ( Με Φ.Π.Α. 24%). 

(ΑΔΑ: ΩΧΕΞΩ63-ΒΕΗ) 

3ο 180 Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος 
προσφορών για τον Ηλεκτρονικό 
Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων 
«Λειτουργική αναβάθμιση πρασίνου: 
πλατειών, πάρκων παιδότοπων και 
λοιπών κοινόχρηστων χώρων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Ζητείται η παράταση της ισχύος της προσφοράς  
των συμμετεχόντων  «ΚΗΠΟΠΡΑΞΙΣ Ο.Ε.»  & «K/Ξ 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ –ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
& ΣΙΑ Ε.Ε.» στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό 
άνω των ορίων  «Λειτουργική αναβάθμιση 
πρασίνου: πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και 
λοιπών κοινόχρηστων χώρων» έως 31/12/2022, 
σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, διότι 
η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον. 

(ΑΔΑ: Ψ41ΖΩ63-ΟΓΡ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

4ο 181 Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ 
αρ. πρωτ. 17155/8-5-2019 σύμβασης για 
την «Προμήθεια βιβλίων κλπ & εντύπου 
βιώσιμης ανάπτυξης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 
17155/08-05-2019 σύμβασης για την  «Προμήθεια 
βιβλίων κλπ & εντύπου βιώσιμης ανάπτυξης» με 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 
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 την εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ», 
έως 31/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου με τους ίδιους όρους. 

(ΑΔΑ: ΨΣ6ΟΩ63-Ρ54) 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

19η Τακτική Συνεδρίαση 09-05-2022 

- 182 Λήψη απόφασης για έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 9ΤΡΠΩ63-0ΞΛ) 

13397/12.5.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

183 Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 
95/22 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Λήψη 
απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
6463/09-03-22 αιτήματος τριών 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους.» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συμπλήρωση της 95/22 απόφασης Ο.Ε. 
με θέμα: «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
6463/09-03-22 αιτήματος τριών εργαζομένων στο 
Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους.»  με την προσθήκη γ’ παραγράφου 
ως εξής: 

<< γ) Αποδέχεται την με στοιχεία ΓΑΚ 18328/2022 
και ΕΑΚ 2164/2022  αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών των ανωτέρω 
τριών εργαζομένων στο σύνολό της και 
εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά με ΑΜ ΔΣΑ 14164 όπως παρασταθεί και 
εκπροσωπήσει τον Δήμο Αγίου Δημητρίου ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δηλώσει 
την αποδοχή της παραπάνω αίτησης και υποβάλλει 
την παρούσα απόφαση με τις προτάσεις της κατά 
την δικάσιμο της 10/05/2022 ή σε οποιαδήποτε 
αναβολή συζήτησης της παραπάνω αίτησης ή σε 
οποιαδήποτε δικάσιμο θα οριστεί με κλήση κατόπιν 
ματαίωσης της.>> 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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2ο 
εκτός 

184 Λήψη απόφασης για α) έγκριση 
μετακίνησης και της αποζημίωσης των 
δαπανών μετακίνησης και συμμετοχής 
σε Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» β)  για εξειδίκευση της 
πίστωσης και γ) για ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει τη μετακίνηση και συμμετοχή των 
Συκαρά Δημήτριο, Χαλβατζά Ελένη,  στο 
Επιστημονικό Συνέδριο για Αιρετούς, Τεχνοκράτες 
& Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ, με θέμα: 
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» που θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ξάνθης 12 έως 15 
Μαΐου 2022 

Β) Εγκρίνει τη διενέργεια της δαπάνης, 

Γ) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης 

Δ) Ορίζει υπόλογο 

 

(ΑΔΑ: 9ΧΖΚΩ63-ΥΑΠ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

3ο 
εκτός 

185 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
12104/09-05-2022 αιτήματος δέκα 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της αίτησής τους 
για ασφαλιστικά μέτρα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

αΑποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 12104/09-05-
2022 αίτημα δέκα εργαζόμενων του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 186 Λήψη απόφασης για έγκριση 
ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 
2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΟΠΑΠ)» . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος) 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό. 

Την έγκριση του Ισολογισμού διαχειριστικής 
περιόδου 2019 και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης 2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου 
μας με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ)», του 

13398/12.5.22 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 
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προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης 
Δεκεμβρίου 2019 (βάσει του άρθρου 1 Π.Δ. 
315/1999), της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, 
καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με την  11/22 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ. 
(ΑΔΑ: 9ΠΟ6Ω63-4ΨΘ) 

2ο 187 Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης 
στο Πράσινο Ταμείο για τη 
χρηματοδότηση της υπηρεσίας 
«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο 
Αγίου Δημητρίου» στο πλαίσιο του 
άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 
Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο 
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και 
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση 
εκπόνησης του Σ.Α.Π. 

Δεσμεύεται η Οικονομική Επιτροπή  για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την 
αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, 
εφόσον εγκριθεί. 

Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο προκειμένου να προβεί 
σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση 
των ανωτέρω. 

(ΑΔΑ: ΨΝ0ΓΩ63-2ΑΚ) 

 η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου 

φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την 

αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 

επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 

πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 

προγράμματα επιχορήγησης 

3ο 188 Λήψη απόφασης για έγκριση των 
23/2022 & 24/2022  πρακτικών της 
επιτροπής διαγωνισμού για την 
«Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου». 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει το 23/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στο  πρώτο στάδιο 
του διαγωνισμού,  ήτοι  στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση  των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικής προσφοράς  των συμμετεχόντων για 
την  «Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου»  και κρίνει ότι οι εταιρείες: 

-ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

13399/12.5.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

- ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

συνεχίζουν   στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 
που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών διότι οι φάκελοι δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών ήταν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 8375/28-3-2022 
διακήρυξη. 

Β) Εγκρίνει το 24/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών για την  ανωτέρω 
υπηρεσία, αποδέχεται τις οικονομικές προσφορές 
και  αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία 
ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τιμή 
120.390,00€. 

(ΑΔΑ: 99ΖΝΩ63-ΑΓ8) 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

4ο 189 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
27/2022 πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Κ.Λ.Π.» στο 
σκέλος που αφορά στην κατακύρωση 
του διαγωνισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 27/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Κ.Λ.Π.» και κατακυρώνει τη σύμβαση 
στον οικονομικό  Φορέα  « ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η προσφορά του οποίου  
ανέρχεται σε 142.600 € , συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α  24%.(Αρ. Προσφοράς : 260178 ). 

(ΑΔΑ: Ψ3ΠΖΩ63-ΣΨΒ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

5ο 190 Λήψη απόφασης για έγκριση των 
26/2022 πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 26/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

13403/12.5.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
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ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ 
ΣΤΟ Ο.Τ.289» στο σκέλος που αφορά 
στην κατακύρωση του διαγωνισμού. 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   
ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.289» και κατακυρώνει τη 
σύμβαση στον οικονομικό  Φορέα  « 
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η προσφορά 
του οποίου  ανέρχεται σε 654.065,90€ , 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ( 
Αρ.Συστήματος  262661). 

(ΑΔΑ: ΨΛ21Ω63-ΗΙ0) 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

6ο 191 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
25/2022 πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Α. Συντήρηση 
αντλιοστασίων, Β. Συντήρηση Η/Μ 
συντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών 
Γ. Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην 
κατασκήνωση Ραφήνας & Δ. Συντήρηση 
και επισκευή κλιματιστικών 
μηχανημάτων» στο σκέλος που αφορά 
στην κατακύρωση των ομάδων Α και Δ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το 26/2022 πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Α. Συντήρηση 
αντλιοστασίων, Β. Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών 
και λοιπών αυτοματισμών Γ. Συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας & Δ. 
Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 
μηχανημάτων» και αναθέτει τις υπηρεσίες , ως 
κάτωθι: 

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  
την κατακύρωση της σύμβασης  στην εταιρεία 
''ΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ'' με τιμή 32.011,91 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  την κατακύρωση 
της σύμβασης  στην εταιρεία ''ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε'' με 
τιμή 27.585,53 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%, 
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί 
προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

(ΑΔΑ: ΩΑΠΔΩ63-ΖΨΙ) 

13404/12.5.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

7ο 192 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 17469/10-5-2019 σύμβασης για 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
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την «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού». 

 

17469/10-05-2019 σύμβασης για την  «Προμήθεια 
φωτοτυπικού υλικού» με την εταιρεία «Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, έως 31/12/2022 ή μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου με 
τους ίδιους όρους. 

(ΑΔΑ: 6ΒΦΒΩ63-ΧΒ4) 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

8ο 193 Λήψη απόφασης για χρονική παράταση 
έως 31/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης 
"Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις". 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 
17983/15-5-2019  σύμβασης για τις  «Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» με την εταιρεία 
«CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS 
ΜΟΝ.ΙΚΕ», έως 31/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως 
του συμβατικού αντικειμένου με τους ίδιους 
όρους. 

(ΑΔΑ: 9ΛΩΤΩ63-16Ι) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

9ο 194 Λήψη απόφασης για καταβολή αμοιβής 
συνολικού ποσού 133,60€ σε δικαστικό 
επιμελητή που αφορά εκθέσεις 
ματαίωσης επίδοσης καθώς και επίδοση 
σε ορθή διεύθυνση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την καταβολή στον δικαστικό επιμελητή 
Γεώργιο Παναγιωτόπουλο της αστικής εταιρείας 
«Παναγιωτόπουλος Γ. και Π. Μπακούλας και 
Συνεργάτες Αστική Επαγγελματική Εταιρεία 
Δικαστικών Επιμελητών»,  του ποσού των 133,60€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που αφορά α) τρεις 
εκθέσεις ματαίωσης επίδοσης και β) μία έκθεση 
επίδοσης στην ορθή διεύθυνση κατοικίας, σε 
βάρος του ΚΑ 00.6116.01 με τίτλο «Αμοιβές 
δικαστικών επιμελητών» προϋπολογισμού έτους 
2022. 
(ΑΔΑ: ΨΙ96Ω63-ΠΓΟ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

10ο 195 Λήψη απόφασης για διαγραφή 
βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 
525,00€ από μισθώματα για τον 
κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιείται 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 525,00€ 
πλέον προσαυξήσεων από την δόση 4/2022 με 
ημερομηνία λήξης 15/4/22 από τον κ. Ρενιέρη 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα 
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ως ανθοπωλείο για την εξυπηρέτηση του 
Δημοτικού Νεκροταφείου Δάφνης. 

 

Σταυρο , το οποίο αφορά μισθώματα για τον 
κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιείται ως 
ανθοπωλείο για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού 
Νεκροταφείου Δάφνης 

(ΑΔΑ: 6Κ0ΦΩ63-6ΡΨ) 

Δήμων και Κοινοτήτων. 

11ο 196 Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής  ποσού 
1.100€ σε βάρος του ΚΑ 20.6323.01 που 
αφορά δαπάνη ελέγχου  ΚΤΕΟ οχημάτων 
του Δήμου και ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 9ΓΡ5Ω63-ΥΦ3) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

12ο 197 Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής  ποσού 558€ 
σε βάρος του ΚΑ 20.6236.07 που αφορά 
δαπάνη πιστοποίησης   γερανοφόρων 
οχημάτων του Δήμου και ορισμό 
υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: ΨΗ4ΚΩ63-4ΟΨ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

13ο 198 Λήψη απόφασης για απόδοση του 
319/2022 χεπ και απαλλαγή της 
Παρλιάρη Μαρίας  από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: ΨΨ4ΘΩ63-ΤΛΤ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

20η Τακτική Συνεδρίαση 16-05-2022 

- 199 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

(ΑΔΑ: ΩΝΙΤΩ63-6Χ9) 

13728/16.5.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

200 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
13467/13-05-2022 αιτήματος 
εργαζόμενου στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 13467/13-05-2022 
αίτημα εργαζόμενου του Δήμου με σύμβαση 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής του. 

εργασίας ορισμένου χρόνου  

 

2ο 
εκτός 

201 Λήψη απόφασης για διόρθωση των 
53/2022, 144/2022 & 191/2022 
αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής στο σκέλος που αφορά την 
επωνυμία της επιχείρησης ΜΕΛΚΑΤ 
από το λανθασμένο ΙΚΕ στο ορθό ΑΕ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διόρθωση των 53/2022, 144/2022 & 
191/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 
στο σκέλος που αφορά την επωνυμία της 
επιχείρησης ΜΕΛΚΑΤ από το λανθασμένο 
ΜΕΛΚΑΤ ΙΚΕ στο ορθό  ΜΕΛΚΑΤ ΑΕ (αφορά το 
διαγωνισμό για την «Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, Γ. 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ, Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»). 

(ΑΔΑ: Ρ7ΣΩΩ63-ΟΝΒ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

1ο 202 Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 
της 2ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος έτους 2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό 

Α) Εγκρίνει την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
και την 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 
οικονομικού έτους 2022 στο σκέλος των εσόδων 
και στο σκέλος των εξόδων ψηφίζοντας τις σχετικές 
ισόποσες πιστώσεις 

Β) Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
έγκριση. 

(ΑΔΑ: 6750ΟΩ63-ΒΥΘ) 

 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

2ο 203 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης μετά την 1η  
υποχρεωτική αναμόρφωση για το 
οικονομικό έτος 2022 του Οργανισμού 
Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό . 

Εγκρίνει και ψηφίζει το αναμορφωμένο 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης μετά την 1η  
υποχρεωτική αναμόρφωση για το οικονομικό έτος 

13729/16.5.22 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 
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Αττικής. 

 

2022 του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής 
και κατά συνέπεια εγκρίνει την 41/2022 απόφασή 
του. 
(ΑΔΑ: ΡΟΦΤΩ63-ΒΙ3) 

3ο 204 Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης 
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου 
Αγίου Δημητρίου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό  

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 29/2022 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας 
με την επωνυμία «Οργανισμός , Παιδείας , 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου 
Δημητρίου Αττικής (ΟΠΚΑΠ)» και κατά συνέπεια 
την  2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022. 

 (ΑΔΑ: ΡΠ0ΨΩ63-0ΙΔ) 

13731/16.5.22 
εγκ.αποκ/νης 
74906/8.6.22 
δικό μας 
16350/8.6.22 

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

4ο 205 Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου  ΑΠΕ 
και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMΟΦΩΝΑ 

Την αναβολή λήψης απόφασης σε επόμενη 
συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να η αρμόδια 
υπηρεσία τεκμηριώσει τις αλλαγές του ΑΠΕ. 

 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

5ο 206 Λήψη απόφασης για χορήγηση δεύτερης 
παράτασης προθεσμίας για την 
περαίωση των εργασιών του έργου 
«Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί δεύτερη παράταση προθεσμίας για την 
εκτέλεση εργασιών του έργου «Κατασκευή 
σποραδικών συνδέσεων» για έξι (6) επιπλέον 
μήνες, ήτοι μέχρι τις 24/11/2022. 

(ΑΔΑ: ΩΧΥΘΩ63-ΤΔΛ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

6ο 207 Λήψη απόφασης για διαγραφή 
βεβαιωμένης οφειλής ποσού 2.424,69€ 
από τον χρεώστη ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΑΕΕ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα 
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 2.424,69€ από τον συναλλασσόμενο ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
ΑΕ, που αφορά έκπτωση 20% λόγω εφάπαξ 
καταβολής οφειλής. 

(ΑΔΑ: ΨΛΣΨΩ63-ΒΙΛ) 

Δήμων και Κοινοτήτων. 

7ο 208 Λήψη απόφασης για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 337,00€ σε βάρος του ΚΑ 
20.6211.01 προϋπολογισμού έτους 
2022 που αφορά δαπάνη  για την 
μεταφορά μετρητή ΔΕΔΔΗΕ στον 
κοινόχρηστο χώρο Αργοστολίου 71. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 
υπόλογο. 

(ΑΔΑ: ΨΝ5ΛΩ63-ΑΓΚ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

8ο 209 Λήψη απόφασης για απόδοση του 
152/2022 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και απαλλαγή του 
Σταμούλια Διονύσιου από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 
υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 9ΙΗΥΩ63-ΥΜΛ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

9ο 210 Λήψη απόφασης για απόδοση του 
309/2022 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και απαλλαγή του 
Ξανθάκου Μιχαήλ από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 
υπόλογο. 

(ΑΔΑ: ΨΨΩΝΩ63-ΧΜΞ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

21η Έκτακτη Συνεδρίαση 18-05-2022 

- 211 Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου  77 του Ν. 4555/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 
18ης  Μαΐου 2022 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 13878/17-05-2022 
πρόσκληση της Προέδρου της Ο.Ε. 

(ΑΔΑ: 9ΨΦΣΩ63-Τ48) 

14914/26.5.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 212 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
13850/17-05-2022 αιτήματος μίας 
εργαζόμενης στο Δήμο με σύμβαση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 13850/17-05-2022  
αίτημα εργαζόμενης του Δήμου με σύμβαση 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής της. 

εργασίας ορισμένου χρόνου. 

2ο 213 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
13855/17-05-22  αιτήματος δέκα εννιά 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 13855/17-05-22   
αίτημα δεκαεννιά εργαζομένων  του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

3ο 214 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 
8/2022 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: 
«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 
των ειδικοτήτων πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) από τους ΚΑΠ διάρκειας έως 8 
μήνες». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο κ.Χ.Πρεκετές ψήφισε λευκό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και βάσει των 
υπηρεσιακών αναγκών των οργανικών μονάδων 
του Δήμου, οι οποίες τροποποιήθηκαν αφού η 
θέση ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού καλύφθηκε με 
απόσπαση υπαλλήλου για χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών, μέσω της Κεντρικής Επιτροπής 
Κινητικότητας, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 
11039/27-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΩΡΩ63-Ν2Σ) Κοινή 
Απόφαση Δημάρχων Αγίου Δημητρίου και Μήλου, 
εγκρίνει την τροποποίηση της με αρ.8/2022 
απόφασης περί καθορισμού των ειδικοτήτων για 
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους διάρκειας έως οκτώ μήνες,ως 
εξής: 

Α)  Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών: 

• ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1 
άτομο),Πλήρης απασχόληση/ έως οκτώ 
μήνες 

Β)  Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

 δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων 
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 
και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 
εντολής. 
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Οικονομικών Υπηρεσιών: 

• ΠΕ Διοικητικού (2 άτομα),Πλήρης 
απασχόληση/ έως οκτώ μήνες 

• ΤΕ Λογιστικού( 1 άτομο), Πλήρης 
απασχόληση/ έως οκτώ μήνες 

 (ΑΔΑ: 6ΛΙΦΩ63-ΛΥΤ) 

4ο 215 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
13886/17-05-22  αιτήματος πέντε 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. αίτημα 13886/17-
05-22  πέντε εργαζομένων  του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου  

 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

22η Έκτακτη Συνεδρίαση 23-05-2022 

- 216 Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου  77 του Ν. 4555/2018. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 
23ης  Μαΐου 2022 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 14247/33/20-05-2022 
πρόσκληση της Προέδρου της Ο.. 

(ΑΔΑ: 9ΗΖ0Ω63-ΜΦΩ) 

14917/26.5.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

- 217 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 9ΩΥΕΩ63-32Λ) 

14918/26.5.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

218 Λήψη απόφασης α) για έγκριση 
διενέργειας δαπάνης και εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού έως 294,90€ β) για  
έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης 
δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
-Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό  
 

Α) Εγκρίνει τη μετακίνηση της Δημάρχου στη 

 Ια) Αποφασίζει για: 

i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της 

αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του 

δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών 

συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου για 

εκτέλεση υπηρεσίας. 
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στην Θεσσαλονίκη από 27 έως 29 Μαΐου 
2022 και γ) για ορισμό υπολόγου. 

Θεσσαλονίκη για το διάστημα από 27 έως και 29 
Μάϊου 2022 στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ε.Ο.Ε.Σ 
Αμφικτυονία με θέμα: Ε.Ο.Ε.Σ Αμφικτυονία «Θέση 
και Ρόλος στο πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο 
2021 -2027» . 

Β) Εγκρίνει τη διενέργεια της δαπάνης, η οποία θα 
καλυφθεί από ίδια έσοδα από τον KAE 00.6421.01 
με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών» συνολικού ποσού έως 
294,90€ . 

Γ) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης 

Δ) Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο   

 

(ΑΔΑ: 9ΗΚΣΩ63-6ΓΒ) 

1ο 219 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
14175/20-05-2022 αιτήματος δεκαοκτώ 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 14175/20-05-2022   
αίτημα δεκαοκτώ εργαζομένων  του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 220 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
14174/20-05-2022 αιτήματος δεκατριών 
εργαζομένων στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 14174/20-05-2022   
αίτημα δεκαοκτώ εργαζομένων  του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

3ο 221 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
υπ.αρ.28/2022 πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την υπηρεσία 
«Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών 
μέσων, προμήθεια ανταλλακτικών & 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 28/2022 πρακτικό της επιτροπής   
διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή 
μεταφορικών μέσων, προμήθεια ανταλλακτικών & 

14920/26.5.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 
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προμήθεια και επισκευή ελαστικών», 
στο σκέλος που αφορά στην 
κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού. 

προμήθεια και επισκευή ελαστικών» και: 

1.Κατακυρώνει τη σύμβαση Για την Ομάδα 4  « 
Προμήθεια ανταλλακτικών» στον οικονομικό 
φορέα : «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» , ΑΦΜ 095368953 με 
οικονομική προσφορά αξίας  128.436,08 € ( Με 
Φ.Π.Α. 24%). 

2.Απορρίπτει την προσφορά Για την Ομάδα 1  « 
Επισκευή επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών 
<= 3.5 tn » και εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής, του 
οικονομικού φορέα: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΘΕΟΦΙΛΟΥ, 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,    

3. Κηρύσσει άγονη τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης για την Ομάδα 1 «Επισκευή επιβατικών 
οχημάτων και ημιφορτηγών <= 3.5 tn »,  σύμφωνα 
με την § 3.5 της παραπάνω Διακήρυξης  λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών. 

(ΑΔΑ: ΩΜ8ΡΩ63-Π08) 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

23η Έκτακτη Συνεδρίαση 24-05-2022 

- 222 Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου  77 του Ν. 4555/2018. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χαρακτηρίζει κατεπείγουσα τη συνεδρίαση της 
23ης  Μαΐου 2022 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 14247/33/20-05-2022 
πρόσκληση της Προέδρου της Ο.Ε,. 

(ΑΔΑ: ΨΨ61Ω63-ΡΧΩ) 

14994/27.5.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

- 223 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: ΨΑΞΦΩ63-Β0Χ) 

14995/27.5.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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1ο 
εκτός 

224 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
14526/24-05-2022 αιτήματος μίας 
εργαζόμενης στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 14526/24-05-2022  
αίτημα εργαζόμενης του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου  

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 225 Λήψη απόφασης α) για έγκριση 
διενέργειας δαπάνης και εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού έως 294,90€ β) για  
έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης 
δαπανών μετακίνησης του Δημοτικού 
Συμβούλου κ. Πρεκετέ Χρήστου (μέλος 
του ΔΣ της Αμφικτυονίας) στην 
Θεσσαλονίκη από 27 έως 29 Μαΐου 2022 
και γ) για ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
-Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό. 

 
Α) Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημοτικού 
Συμβούλου κ. Πρεκετέ Χρήστου 

Β) Εγκρίνει τη διενέργεια της δαπάνης,. 

Γ) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης 

Δ) Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο   

 

(ΑΔΑ: ΨΗ5ΛΩ63-88Ε) 

 Ια) Αποφασίζει για: 

i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της 

αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του 

δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών 

συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου για 

εκτέλεση υπηρεσίας. 

2ο 226 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
13475/13-05-2022 αιτήματος 
δεκατριών εργαζομένων  στο Δήμο με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 
αγωγής τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 13475/13-05-2022 
αίτημα δεκατριών εργαζομένων  του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

3ο 227 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
14269/20-05-2022 αιτήματος ενός 
εργαζομένου  στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της αγωγής του. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 14269/20-05-2022   
αίτημα εργαζόμενου του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου  

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

4ο 228 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
14408/24-05-2022 αιτήματος 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 14408/24-05-2022 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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δεκατεσσάρων εργαζομένων στο Δήμο 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 
αίτησής τους για ασφαλιστικά μέτρα. 

αίτημα  δεκατεσσάρων εργαζομένων  του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  

 

 

5ο 229 Λήψη απόφασης για συμμόρφωση σε 
προσωρινή διαταγή της Προέδρου 
Πρωτοδικών για προσωρινή 
απασχόληση  των συμβασιούχων 
1)Αθανασοπούλου Καλλιρόης, 
2)Καραμανώλη Χαριτίνης και 
3)Σπηλιοπούλου Σταυρούλας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συμμορφώνεται με την από 16/3/2022 προσωρινή 
διαταγή και συνεχίζει ( παρατείνει) την προσωρινή 
απασχόληση των 1) Αθανασοπούλου Καλλιρόη, 2) 
Καραμανώλη Χαριτίνη και 3) Σπηλιοπουλου 
Σταυρούλα, στην ίδια θέση που κατείχαν και με 
τους ίδιους όρους και αποδοχές από την επόμενη 
της λήξης των συμβάσεών τους (1/6/2022 για την 1η 
και 3η και 27/5/2022 για την 2η) μέχρι την έκδοση 
απόφασης επί της αιτήσεώς τους ασφαλιστικών 
μέτρων (πιθανός χρόνος έκδοσης απόφασης από 10 
μέρες έως 6  μήνες). 

(ΑΔΑ: ΨΤ77Ω63-Τ9Λ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

24η Τακτική Συνεδρίαση 30-05-2022 
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- 230 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 68EOΩ63-P2O) 

15704/2.6.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

231 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
14963/27-05-2022 αιτήματος 
τεσσάρων εργαζομένων στο Δήμο με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 
αίτησής τους ασφαλιστικών μέτρων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 14963/27-05-2022   
αίτημα τεσσάρων εργαζομένων  του Δήμου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 
εκτός 

232 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
15188/30-05-22 αιτήματος μίας 
εργαζόμενης στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της αίτησής της 
για ασφαλιστικά μέτρα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 15188/30-05-22 
αίτημα της εργαζόμενης του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου 

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 233 Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος Δήμο Αγίου. 
Δημητρίου οικονομικού έτους 2022. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό 

Εγκρίνει την 46/2022 απόφαση του ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού 
Αττικής» και κατά συνέπεια εγκρίνει την 2η 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022  του ανωτέρω ΝΠΔΔ. 

(ΑΔΑ: 6866Ω63-ΥΣΖ) 

15705/2.6.22 
εγκ.αποκ/νης 
82788/28.6.22 
δικο μας 
19564/5.7.22 

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 

και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 

απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και 

τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 

προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

2ο 234 Λήψη απόφασης για παραλαβή της 
μελέτης «Σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου Αγ. 
Δημητρίου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη 
Τευχών Δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή 
Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
του Δήμου Αγ. Δημητρίου”» 
 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
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 (ΑΔΑ: Ψ2ΜΤΩ63-ΟΩΦ) 

 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 

3ο 235 Λήψη απόφασης για την αποδοχή 
ένταξης και όρων χρηματοδότησης της 
Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα 
μέσω συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας 
(Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα 
Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»», και εξουσιοδότηση 
της Δημάρχου για τις περαιτέρω 
ενέργειες.    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό 

1. Αποδέχεται την  με αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
4063/15-04-2022 απόφαση ένταξης της πράξης 
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος & 
Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΑΔΑ:ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β) 
περί ένταξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής 
στην Πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω 
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους 
της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με το ποσό 
των #380.000,00#€ (τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
Ευρώ). 

2. Αποδέχεται τους όρους υλοποίησης 
χρηματοδότησης της Πράξης «Βιώσιμη 
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι 
Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 
5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»». 

3. Ορίζει τον υπάλληλο του Δήμου Αγίου 

 η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου 

φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την 

αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 

επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 

πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 

προγράμματα επιχορήγησης 
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Δημητρίου Γεώρργιο Ντούτσια, υπάλληλο του 
Τμήματος Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με σχέση 
εργασίας μόνιμη, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων ή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τηλ.: 2132007733, 
email: gdoutsias@dad.gr, ως υπεύθυνο έργου και 
υπεύθυνο επικοινωνίας της πράξης. 

4. Ορίζει τον υπάλληλο του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου Χρήστο Τίκο, υπάλληλο του Τμήματος 
Λογιστικού της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού - 
Λογιστικού, τηλ.: 2132007790, email: 
xristost@dad.gr, ως οικονομικό υπόλογο της 
πράξης. 

5. Εγκρίνει την  αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της 
πράξης σε κωδικό προϋπολογισμού για τα έτη 2022 
- 2023. Σε περίπτωση οποιουδήποτε επιπλέον 
ποσού προκύψει θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

6. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο προκειμένου 
να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 
υλοποίηση των ανωτέρω, 

 (ΑΔΑ: Ψ4Ι5Ω63-Θ02) 

4ο 236 Λήψη απόφασης για έγκριση της 
μελέτης του τμήματος πρασίνου και της 
διενέργειας απευθείας ανάθεσης  της 
υπηρεσίας  «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ  
ΧΩΡΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Κ.Λ.Π.»  , με τη διαδικασία 
του  κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 
Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό 
 

Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ αριθμ. 
19/2022 μελέτης για την υπηρεσία   «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ 
ΑΥΛΕΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
Κ.Λ.Π.». 

Εγκρίνει τη διαδικασία για την απευθείας ανάθεση 
που αφορά στη υπηρεσία   «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ 
ΑΥΛΕΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 
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Κ.Λ.Π.» και τη διενέργεια της δαπάνης συνολικού  
ποσού 37.144,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
σε βάρος του ΚΑ 70.6279.01. 

(ΑΔΑ: 6Ρ9ΩΩ63-2ΧΖ) 

5ο 237 Λήψη απόφασης για διόρθωση 
κτηματολογικών εγγραφών ΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ που αφορά σχολεία του 
Δήμου.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την άσκηση αίτησης στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών  (Διαδικασία Εκουσίας 
Δικαιοδοσίας) για τη διόρθωση στο Κτηματολόγιο 
των  κτηματολογικών εγγραφών για το 6ο 
Νηπιαγωγείο, το ΕΕΕΕΚ και το 1ο Ειδικό σχολείο  και 
εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο του Δήμου Ευθυμία 
Καδδά για την άσκηση της αίτησης και την 
εκπροσώπηση του Δήμου  στο Δικαστήριο για την 
υποστήριξή της. 
 

(ΑΔΑ: 9ΠΒΕΩ63-0Δ5) 

 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

6ο 238 Λήψη απόφασης για την άσκηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
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ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Αθηνών  αίτησης περί οριστικού 
προσδιορισμού τιμής μονάδας 
αποζημίωσης ρυμοτομούμενων 
εδαφικών εκτάσεων στο ΜΕΣΟΝΗΣI  
(πράξη 5/1989) κατά του Χρήστου 
Κοσμά. 

Εγκρίνει την άσκηση αίτησης ενώπιον του 
τριμελούς Εφετείου Αθηνών για καθορισμό 
οριστικής τιμής μονάδας αποζημιώσεως στο ποσό 
των 100€ ανά τ.μ. όσον αφορά την ιδιοκτησία με 
κωδικό 011016 και μηδενικής αξίας άλλως ποσού 
100€ ανά τ.μ. της ιδιοκτησίας με κωδικό 011010 
στρεφόμενη κατά του φερόμενου ως δικαιούχου 
Χρήστου Κοσμά και εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο του 
Δήμου Ευθυμία Καδδά για την άσκηση της αίτησης 
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας και την 
παράσταση της στο Εφετείο Αθηνών προς 
εκπροσώπηση του Δήμου. 
 

(ΑΔΑ: 620ΕΩ63-60Ι) 

 

άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

7ο 239 Λήψη απόφασης α) για εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού 800,00€ σε βάρος του 
ΚΑ 00.6495.01 προϋπολογισμού έτους 
2022 β) για έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ίδιου ποσού 
και γ) για ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 
υπόλογο. 

(ΑΔΑ: ΡΩΚΧΩ63-ΧΟ3) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την 

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην 

οποία καταχωρούνται και τυχόν 
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παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.. 

8ο 240 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 17469/10-5-2019 σύμβασης για 
την «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης 
«Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού» ως προς τις 
ποσότητες χωρίς να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της 
σύμβασης με αναπροσαρμογή τιμών κατά 50% και 
αντίστοιχη μείωση ποσοτήτων, λόγω των λόγω των 
εν θέματι γεγονότων , για το υπόλοιπο της 
σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της με τους 
ίδιους όρους. 
(ΑΔΑ: 9ΟΕ7Ω63-Ε9Π) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

9ο 241 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία  GREEN CONSTRACTIONS ATE 
για την «Κοπή – κλάδεμα ψηλών 
δέντρων και εκρίζωση  κορμών 
δέντρων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την επιστροφή στην  εταιρεία «GREEN 
CONSTRACTION A.T.E.», της υπ. αριθ.e-131812/29-
11-2021 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
ποσού #1.198,60€#, του  Ταμείου Μηχανικών & 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για την «Κοπή 
κλάδεμα ψηλών δέντρων κι εκρίζωση κορμών 
δέντρων»»  ,  δεδομένου ότι  έχει γίνει εκτέλεση 
των υπηρεσιών της  σύμβασης (άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016) . 

(ΑΔΑ: 94ΔΑΩ63-ΗΡΠ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

10ο 242 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 
εταιρεία  ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ  για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την επιστροφή στην εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΑ», της υπ. αριθ.e-79152/03-07-2020 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 
#12.356,44€#, η οποία έχει εκδοθεί από την 
ηλεκτρονική υπηρεσία του Ταμείου Μηχανικών 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου Δημητρίου»  ,  
δεδομένου ότι  έχει γίνει εκτέλεση των προμηθειών  
της  σύμβασης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)  και ο 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 
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συμβατικός χρόνος έχει λήξει. 

(ΑΔΑ: ΨΛΧΞΩ63-3ΑΦ) 

11ο 243 Λήψη απόφασης για διαγραφή 
βεβαιωμένης οφειλής ποσού 40.90€ από 
τον χρεώστη ΤΟΥΡΚΑ ΧΡΗΣΤΟ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. 

(ΑΔΑ: ΨΑΝΛΩ63-ΠΞ2) 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων. 

12ο 244 Λήψη απόφασης α) για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
συνολικού ποσού 3.020€ για την 
κάλυψη δαπάνης βεβαιώσεων 
αναλογικών ταχογράφων και 
βαθμονόμησης ψηφιακών ταχογράφων 
οχημάτων του Δήμου και β) για ορισμό 
υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 
υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 9ΑΘΤΩ63-ΩΣΣ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

25η Έκτακτη Συνεδρίαση 01-06-2022 

- 245 Λήψη απόφασης για έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: ΨΒΛ3Ω63-ΖΚ5) 

15881/3.6.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 246 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 
15539/01-06-2022 αιτήματος τριών 
εργαζομένων  στο Δήμο με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου περί αποδοχής της αίτησής 
τους ασφαλιστικών μέτρων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 15539/01-06-2022   
αίτημα τριών  εργαζομένων  του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου  

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 247 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 
πίστωσης  ποσού έως 2.400€ σε βάρος 
του ΚΑ 00.6434.01 προϋπολογισμού 
έτους 2022 που αφορά στη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της  πίστωσης συνολικού 
ποσού έως 2.400,00€ σε βάρος του ΚΑΕ   
00.6434.01 με τίτλο  «Λοιπές δαπάνες Δημοσίων 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την 

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 
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συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για την 
81η επέτειο της Ιστορικής Μάχης της 
Κρήτης. 

Σχέσεων» προϋπολογισμού 2022, που αφορά 
δαπάνες για την προμήθεια επικοινωνιακού 
υλικού, και υπηρεσίες ηχοφωτιστικής κάλυψης για 
την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για τον 
εορτασμό της 81ης επετείου της Ιστορικής Μάχης 
της Κρήτης , που θα πραγματοποιηθεί στις 19 
Ιουνίου 2022. 

 

(ΑΔΑ: ΨΚ5ΩΩ63-ΥΣΩ) 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην 

οποία καταχωρούνται και τυχόν 

παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.. 

3ο - Λήψη απόφασης για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού (ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου) στο Δήμο 
του Αγίου Δημητρίου, για την 
αντιμετώπιση των αναγκών 
πυρασφάλειας, έτους 2022 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   
- 

4ο 248 Λήψη απόφασης για έγκριση του 
29/2022 πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Ασφαλιστική 
κάλυψη κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου» στο σκέλος 
που αφορά στην κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το 29/2022  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
και κατακυρώνει τη σύμβαση στον οικονομικό  
Φορέα  ‘’NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
Α.Ε.Α.Ε’’, με τιμή 120.390,00€. 

(ΑΔΑ: ΨΧΔ5Ω63-ΞΚΦ) 

15892/3.6.22 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

5ο 249 Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος 
προσφορών για τον ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων 
«Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 
μεταφορικών μέσων, Προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση, Προμήθεια 
φυσικού αερίου για κίνηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 
   

Ζητείται η παράταση της ισχύος των προσφορών  
των συμμετεχόντων «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΙΚΕ» &«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» για την ομάδα 4 – 
«Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 
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μεταφορικών μέσων & Προμήθεια 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων». 

μέσων» του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
άνω των ορίων «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 
μεταφορικών μέσων, Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση, Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση 
μεταφορικών μέσων & Προμήθεια λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων»,  έως    31/12/2022,  
σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

(ΑΔΑ: 6ΘΕΗΩ63-ΜΡ6) 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

26η Τακτική Συνεδρίαση 07-06-2022 

1ο 250 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 

15541/01-06-2022 αιτήματος τριών 

εργαζομένων  στο Δήμο με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου περί αποδοχής της αίτησής τους 

ασφαλιστικών μέτρων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 15541/01-06-2022  
αίτημα τριών εργαζομένων  του Δήμου με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου  

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 251 Λήψη απόφασης για αποδοχή 

χρηματοδότησης του Αγίου Δημητρίου 

από το πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
α)  Αποδέχεται το ποσό  της 
χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 
ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 
την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» από 
το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΙΧ  που ανέρχεται σε 133.300,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα 
υλοποίησης τον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Το 
υπόλοιπο ποσό του έργου θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Αγίου Δημητρίου, 

β)  Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο προκειμένου 
να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 
υλοποίηση των ανωτέρω 

(ΑΔΑ: ΨΒΕΘΩ63-ΛΔΣ) 

 η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου 

φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την 

αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 

επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 

πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 

προγράμματα επιχορήγησης 

3ο 252 Λήψη απόφασης για αποδοχή 

χρηματοδότησης του Αγίου Δημητρίου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

α)  Αποδέχεται το ποσό της 

 η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 
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από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

στο πλαίσιο Πρόσκλησης VIII 

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση 

μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 

σχολικές μονάδες της χώρας». 

χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση 
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου» συνολικού προϋπολογισμού 
276.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με 
φορέα υλοποίησης το Δήμο Αγίου Δημητρίου Ν. 
Αττικής. Το υπόλοιπο ποσό του έργου θα καλυφθεί 
από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

β)  Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο προκειμένου 
να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 
υλοποίηση των ανωτέρω 

(ΑΔΑ: ΨΣΦ0Ω63-ΧΔΧ) 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου 

φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την 

αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 

επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 

πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 

προγράμματα επιχορήγησης 

4ο 253 Λήψη απόφασης για αποδοχή της 

χρηματοδότησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ από το Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

2021 στον Α.Π. 2: «Αστική 

Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη 

δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την 

εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Αποδέχεται την  ένταξη - χρηματοδότηση της 

με αριθμό 238.3.1/2022 11-05-2022 (ΑΔΑ: 

Ψ9ΝΧ46Ψ844-Θ4Β) Απόφασης του Δ.Σ. του 

Πράσινου Ταμείου με θέμα «Ένταξη προτάσεων 

δικαιούχων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» 

στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 

Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για την δράση 

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – 

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ στο Δήμο Αγίου Δημητρίου», 

προϋπολογισμού 48.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(59.520,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Β) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, ως νόμιμη 

εκπρόσωπο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για τις 

περαιτέρω ενέργειες ολοκλήρωσης της 

 η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου 

φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την 

αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 

επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 

πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 

προγράμματα επιχορήγησης 
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ενταγμένης πράξης, 

(ΑΔΑ: 9ΑΜΑΩ63-ΦΘ1) 

5ο 254 Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων 
διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής 
διαδικασίας για το έργο «Ανάπλαση 
οδών Μακρυγιάννη και Κατσίμπα». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει  την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση 
οδών Μακρυγιάννη και Κατσίμπα», με ανοικτό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων , και 

Β)Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την 

διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

για την κατασκευή του έργου  «Ανάπλαση οδών 

Μακρυγιάννη και Κατσίμπα», προϋπολογισμού 

1.519.620,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

24 % , σε βάρος του ΚΑ που αναγράφεται στην 

μελέτη. 

(ΑΔΑ: 63ΔΦΩ63-2ΤΝ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

6ο 255 Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ 
και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων 
και διαβάσεων πεζών φωτεινών 
σηματοδοτών». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMΟΦΩΝΑ 

-Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό. 

Εγκρίνει τον  1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ». 

(ΑΔΑ: Ψ7ΠΒΩ63-519) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

7ο 256 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας για την 
περαίωση εργασιών του έργου 
«Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων 
και διαβάσεων πεζών φωτεινών 
σηματοδοτών». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση 
εργασιών του έργου «Διαγραμμίσεις 
λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών 
φωτεινών σηματοδοτών», έως 28/02/2023. 

(ΑΔΑ: 60Κ7Ω63-  6Α5) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

8ο 257 Λήψη απόφασης α) για έγκριση 

διενέργειας δαπάνης και εξειδίκευσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη, την έκδοση χεπ και ορίζει 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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πίστωσης ποσού έως 480€ για την 

συμμετοχή στο 3Ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο για την Υγεία και την 

Ασφάλεια στην Εργασία, β) για έκδοση 

χεπ και γ) για ορισμό υπολόγου. 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 6ΑΕΥΩ63-2ΡΞ) 

 

9ο 258 Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της 
κας ΚΑΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑΣ  από τις 
προσαυξήσεις της εκπρόθεσμης 
καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές 
από παραβάσεις ΚΟΚ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απαλλαγή της κας ΚΑΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑΣ  
από τις προσαυξήσεις της εκπρόθεσμης καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ, για το 
χρονικό διάστημα  μέχρι τις 30/06/2022, ήτοι 
απαλλαγής της από την οφειλή του ποσού των   
Χιλίων Εκατό Ενενήντα Επτά ευρώ και Ενενήντα Έξι 
Λεπτά. 

(ΑΔΑ: ΩΝ9ΔΩ63-17Θ) 
 

 ιε) Αποφασίζει για: 

 i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων. 

10ο 259 Λήψη απόφασης για απόδοση του 
903/2022 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και απαλλαγή της 
Μαγγιώρου Αικατερίνης από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει απόδοση χεπ και απαλλαγή υπόλογου. 

(ΑΔΑ: ΩΑΒ7Ω63-ΖΦΛ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

11ο 260 Λήψη απόφασης για αποδοχή της 

χρηματοδότησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ από το Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

2022 για τη δράση: «Σχέδια Αστικής 

Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αποδέχεται την ένταξη - χρηματοδότηση της 
με αριθμό 240.3.1/2022 01-06-2022 (ΑΔΑ: 
9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) Απόφασης του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» για την δράση 
«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 
(Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίου Δημητρίου», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου 

φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την 

αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 

επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 

πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 

προγράμματα επιχορήγησης 
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Β) Εγκρίνει την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό 
στην επόμενη αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού 

Γ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, ως νόμιμη 
εκπρόσωπο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για τις 
περαιτέρω ενέργειες ολοκλήρωσης της 
ενταγμένης πράξης. 

(ΑΔΑ: ΨΚ77Ω63-Ι2Ζ) 

27η Τακτική Συνεδρίαση 14-06-2022 

- 261 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: ΩΧ1ΧΩ63-ΕΓΓ) 

17466/17.7.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

262 Λήψη απόφασης για έγκριση της από 

09/06/2022 γνωμοδότησης για την 

ανάθεση  της υπηρεσίας  «Αποψιλώσεις 

αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και 

οικοπέδων κλπ»  με τη διαδικασία  του  

κατεπείγοντος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά (κ, Γιαννέζος) 

Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό. 
Εγκρίνει την από 09/06/2022 γνωμοδότηση για τις 

«Αποψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και 

οικοπέδων κλπ»  και αναθέτει την υπηρεσία στην 

εταιρεία «ΕΛΕΚΤ  Α.Ε.» . 

(ΑΔΑ: Ψ3Β1Ω63-ΤΕΒ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 

2ο 
εκτός 

263 Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 

239/2022 απόφασης της ΟΕ με θέμα: 

«Λήψη απόφασης α) για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 800,00€ σε βάρος του 

ΚΑ 00.6495.01 προϋπολογισμού έτους 

2022 β) για έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ίδιου ποσού 

και γ) για ορισμό υπολόγου.» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την συμπλήρωση  της 239/2022 απόφασης 

της Ο.Ε. ως προς την α’ παράγραφο αυτής,  με την 

προσθήκη «…και κάθε σχετικής δαπάνης και 

ενέργειας όπως ενδεικτικά φωτοτυπίες, λήψη 

δικαστικών αποφάσεων, αντίγραφα 

συμβολαιογραφικών πράξεων από το 

Κτηματολόγιο, το Υποθηκοφυλακείο ή 

συμβολαιογράφους κλπ…» 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την 

πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 

δημοτικό συμβούλιο, στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην 

οποία καταχωρούνται και τυχόν 
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(ΑΔΑ: 6Η81Ω63-ΠΡΔ) 

 

παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου 

1ο 264 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 

16630/09-06-2022 αιτήματος δύο 

εργαζομένων  στο Δήμο με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου περί αποδοχής της αίτησης 

χορήγησης προσωρινής διαταγής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 16630/09-06-2022   

αίτημα δύο εργαζομένων  του Δήμου με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου .  

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 265 Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων 

διενέργειας Πλειοδοτικής Φανερής και 

Προφορικής Δημοπρασίας για την 

«Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων και μεταφορά τους σε 

εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 

Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής 

(ΟΤΚΖ)» του Δήμου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 270/81. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης  πλειοδοτικής , 

φανερής και προφορικής δημοπρασίας , για την 

«Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων  οχημάτων και 

μεταφορά τους σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής 

οχημάτων τέλους κύκλου ζωής  (ΟΤΚΖ)» του 

Δήμου 

(ΑΔΑ: 6ΨΓΣΩ63-ΔΧ1) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

3ο 266 Λήψη απόφασης για έγκριση της 22/2022 

μελέτης του τμήματος πρασίνου και της 

διενέργειας απευθείας ανάθεσης  της 

υπηρεσίας  «Δαπάνες για απολυμάνσεις 

χώρων (Πρόγραμμα ολοκληρωμένης 

διαχείρισης κουνουπιών)»  , με τη 

διαδικασία του  κατεπείγοντος.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 

αριθμ. 22/2022 μελέτης για την υπηρεσία   

«ΔΑΠΑΝΕΣ  ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ)». 2. Εγκρίνει τη διαδικασία για την 

απευθείας ανάθεση που αφορά στη υπηρεσία   

«ΔΑΠΑΝΕΣ  ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ)» και τη διενέργεια της δαπάνης 

συνολικού  ποσού 25.482,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑ 

70.6277.72 

(ΑΔΑ: 607ΟΩ63-Π1Υ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για 
την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 
του ν. 4412/2016. 
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4ο 267 Λήψη απόφασης α) για ορισμό 

πληρεξούσιο δικηγόρου του Δήμου για 

παροχή γνωμοδότησης β) για καταβολή 

επιδικασθέντων ποσών και γ) για 

επιστροφή εισφορών αλληλεγγύης υπέρ 

ΟΑΕΔ για τα έτη 2020 έως σήμερα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την ανάθεση στη δικηγόρο 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,  της 

παροχής γνωμοδότησης αναφορικά με την 

παραίτηση ή μη από το δικαίωμα άσκησης έφεσης 

και γενικά ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 

13/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών-

Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών  κατά της 

Δικηγόρου του Δήμου Ευθυμίας Καδδά και κατά 

του πρώην Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ισίδωρου Μποτονάκη. 

Β)  Διαβιβάζει την απόφαση στο τμήμα γραμματείας 

Δημάρχου προκειμένου να καθοριστεί με απόφαση 

Δημάρχου η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, η 

οποία προτείνεται να είναι 80€ ανά ώρα 

απασχόλησης και στην προκειμένη περίπτωση για 

3ωρη απασχόληση 80€Χ3 =240 € πλέον ΦΠΑ 24% 

57,60 €, όπως  προκύπτει από τον συνδυασμό 

διατάξεων των άρθρων 281 Ν.3463/2006, με τον 

πίνακα αμοιβών των δικηγόρων παράρτημα 1 του 

Ν.4194/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 7 παρ. 14 του Ν.4205/2013 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 00.6111.01 με τίτλο 

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»  

προϋπολογισμού έτους 2022. 

(ΑΔΑ: 97ΕΕΩ63-Ε0Κ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

5ο - Λήψη απόφασης για την έγκριση 

τροποποίησης της υπ. αριθ. 7076/12-03-

2021 Σύμβασης "Προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου". 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   
- 

6ο 268 Λήψη απόφασης για παράταση του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης της με υπ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου 

 στ) Αποφασίζει για: 
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΄ αριθμ. πρωτ . 23024/01/07/2019  

σύμβασης  για την «Προμήθεια  

ελαιόλαδου  για την λειτουργία  του 

κοινωνικού παντοπωλείου». 

παράδοσης της σύμβασης. 

(ΑΔΑ: 61ΕΛΩ63-Δ15) 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

7ο 269 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης  για την «Προμήθεια  

πολυεστερικών φύλλων (plexiglass) για 

το κέντρο κοινότητας».  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 

(ΑΔΑ: ΨΜ74Ω63-Ω8Ω) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου.. 

8ο 270 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος του 

ΚΑ 00.6731.00 προϋπολογισμού έτους 

2022, που αφορά σε έκτακτη 

επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής 

Επιτροπής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 

(ΑΔΑ: 6ΠΘΕΩ63-Ο4Χ) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου.. 

9ο 271 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 20.000€ σε βάρος του 

ΚΑ 00.6731.00 προϋπολογισμού έτους 

2022, που αφορά σε έκτακτη 

επιχορήγηση της Β/θμιας Σχολικής 

Επιτροπής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 

(ΑΔΑ: ΨΑΖΟΩ63-ΤΓΓ) 

 β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του 

προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο 

υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 

συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 

Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου.. 
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10ο 272 Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς και 

χορήγηση δωροεπιταγών στο Εθελοντικό 

Προσωπικό του Κοινωνικού 

Φροντιστηρίου του Δήμου Αγίου 

Δημητρίου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό. 

1. Αποδέχεται τη δωρεά του ψητοπωλείου 

«ΜΟΥΣΤΑΡΔΟΜΕΛΟ Ε.Ε.» για προσφορά ενός 

πλήρους γεύματος στο κατάστημά του για όλες και 

όλους τους εθελοντές του Κοινωνικού 

Φροντιστηρίου 2.  Εγκρίνει τη διάθεση 

δωροεπιταγών της  αλυσίδας των Super Market 

«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» προσφοράς της Οικογένειας 

Ηλία Δούκα, ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 

(1.500,00 €), στους εθελοντές και τις εθελόντριες 

του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αγίου Δημητρίου 

(ΚΦΑΔ) με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς 

2021 – 2022. 

(ΑΔΑ: 63Φ6Ω63-ΜΗΜ) 

 στ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, 

κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο. 

 

11ο 273 Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου 

ΑΠΕ του έργου «Περιβαλλοντική 

αναβάθμιση – ανάπλαση της περιοχής 

Μεσονήσι». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMΟΦΩΝΑ 

Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό. 

 

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ του έργου 

(ΑΔΑ: ΨΩΟΑΩ63-Β62) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

12ο 274 Λήψη απόφασης α) για έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

συνολικού ποσού 1.920,00€ σε βάρος 

του ΚΑ 20.6323.02 προϋπολογισμού 

έτους 2022 που αφορά δαπάνη για τέλη 

κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου 2022 

και β) για ορισμό υπολόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο 

(ΑΔΑ: 96ΓΓΩ63-ΤΒΗ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

28η Τακτική Συνεδρίαση 22-06-2022 
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- 275 Λήψη απόφασης για  έγκριση συζήτησης 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα  
θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης. 

(ΑΔΑ: 6Ε9ΘΩ63-ΚΞΟ) 

18374/27.6.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 
εκτός 

276 Λήψη απόφασης επί του α) υπ’ αρ. 

πρωτ. 10947/26-04-2022 αιτήματος 

μίας εργαζόμενης  στο Δήμο με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 

αγωγής της και β) α) υπ’ αρ. πρωτ. 

17650/20-06-2022 αιτήματος μίας 

εργαζόμενης  στο Δήμο με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου περί αποδοχής της αίτησής της 

ασφαλιστικών μέτρων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 10947/26-04-2022 

αίτημα εργαζόμενης  του Δήμου με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου  

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 17650/20-06-2022 

αίτημα εργαζόμενης  του Δήμου με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου   

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1ο 277 Λήψη απόφασης για έγκριση της 81/2021 

μελέτης και κατάρτιση των ορών 

διακήρυξης για την διενέργεια 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 

τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο 

Δημοτικό Γυμναστήριο» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
-O κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό  

-Η κα Αχουλιά δήλωσε αποχή. 

Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους όρους 

διακήρυξης 

(ΑΔΑ: ΨΝ61Ω63-8Φ1) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

2ο 278 Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Περιβάλλοντος Δήμο Αγίου. 

Δημητρίου οικονομικού έτους 2022. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Αχουλιά, 

Γιαννέζος) 

Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του ΟΠΑΠ 

(ΑΔΑ: ΩΥΕ7Ω63-ΒΦΛ) 

18389/27.6.22 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 

και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 

απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και 

τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 

προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

3ο 279 Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων 

και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου για 

το έργο «Αστική αναζωογόνηση Δήμου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

έγκριση του δανείου και εξουσιοδοτεί για την 

18390/27.6.22  
 

- 
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Αγίου Δημητρίου», ενταγμένο στο Ειδικό 

αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης 

Τρίτσης.  

υπογραφή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 

(ΑΔΑ: ΨΗ8ΦΩ63-ΥΚ2) 

4ο 280 Λήψη απόφασης για έγκριση της 25/2022 

μελέτης του τμήματος πρασίνου και της 

διενέργειας απευθείας ανάθεσης  της 

υπηρεσίας  «Συντήρηση φυτεμένων 

δωμάτων στο 9ο Νηπιαγωγείο κλπ».  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Γιαννέζος ) 

Εγκρίνει την μελέτη και τη διαδικασία για την 

απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση 

φυτεμένων δωμάτων στο 9ο Νηπιαγωγείο κλπ». 

(ΑΔΑ: ΩΜΘ5Ω63-653) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 
44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 
για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 
άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

5ο 281 Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου 

πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 

για το έργο «Επεμβάσεις ενεργειακής 

αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου 

Αγίου Δημητρίου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ 

Την αναβολή λήψης απόφασης επί του πρακτικού 

και τη διαβίβαση της απόφασης στην επιτροπή 

διαγωνισμού του έργου , προκειμένου, επειδή 

πλησιάζει η λήξη της ισχύς των προσφορών των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμού, να ζητήσει από 

τους συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν την ισχύ των 

προσφορών τους. 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

6ο 282 Λήψη απόφασης για έγκριση του 

30/2022 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για συμμόρφωση με την  

Α78/22 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά και ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη για το διαγωνισμό 

«Λειτουργική αναβάθμιση χώρων 

πρασίνου: Πλατειών, πάρκων, 

παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων 

χώρων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Απορρίπτει το 30/22 πρακτικό και εγκρίνει τη 

ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης για το διαγωνισμό «Λειτουργική 

αναβάθμιση χώρων πρασίνου: Πλατειών, πάρκων, 

παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων». 

(ΑΔΑ: Ψ60ΡΩ63-ΥΒΙ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

7ο 283 Λήψη απόφασης για έγκριση 

υπεργολαβίας κατά την εκτέλεση του 

έργου «Συντήρηση οδών». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη σύναψη της υπεργολαβίας για το έργο  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ» μεταξύ της αναδόχου 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
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εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» και του 
υπεργολάβου «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» 

(ΑΔΑ: ΨΚ0ΘΩ63-Μ0Ο) 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

8ο 284 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 

267/2022 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: 

«Λήψη απόφασης α) για ορισμό 

πληρεξούσιο δικηγόρου του Δήμου για 

παροχή γνωμοδότησης β) για καταβολή 

επιδικασθέντων ποσών και γ) για 

επιστροφή εισφορών αλληλεγγύης υπέρ 

ΟΑΕΔ για τα έτη 2020 έως σήμερα». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 267/2022 απόφασης 

ΟΕ 

(ΑΔΑ: Ω3Ν6Ω63-5ΘΡ) 

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της 
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 
επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων 
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 
ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 
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9ο 285 Λήψη απόφασης για ανάκληση της 

263/2022 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 

239/2022 απόφασης της ΟΕ με θέμα: 

«Λήψη απόφασης α) για εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 800,00€ σε βάρος του 

ΚΑ 00.6495.01 προϋπολογισμού έτους 

2022 β) για έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ίδιου ποσού 

και γ) για ορισμό υπολόγου.» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ανάκληση της 263/2022 απόφασης ΟΕ 

(ΑΔΑ: 6ΞΛΦΩ63-ΚΜΥ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

10ο 286 Λήψη απόφασης για απόδοση του 

799/2022 χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και απαλλαγή του 

Αντωνόπουλου Νικήτα από υπόλογο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απόδοση του χεπ και απαλλάσσει τον 

υπόλογο. 

(ΑΔΑ: Ψ90ΥΩ63-2ΝΙ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

29η Τακτική Συνεδρίαση 28-06-2022 

- 287 Λήψη απόφασης για  έγκριση 

συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συζήτηση των εκτός ημερήσιας 

διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα 

(ΑΔΑ: 6ΨΓΡΩ63-Υ4Τ) 

19488/4.7.22 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

1o 
εκτός 

288 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 

486/2021 απόφασης της ΟΕ με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για συγκρότηση των 

επιτροπών του Δήμου για το έτος 2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 486/2021 απόφασης 

της ΟΕ στο σκέλος που αφορά στην αντικατάσταση 

του αναπληρωματικού μέλους Καταχανά Παναγιώτη 

από τον Καράβη Παναγιώτη, στην επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών Α2.  

(ΑΔΑ: ΩΜΤΕΩ63-2ΨΥ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

2ο 
εκτός 

289 Λήψη απόφασης για έγκριση της 25/2022 

μελέτης και της διενέργειας απευθείας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 
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ανάθεσης  για την  "Προμήθεια τροφίμων 

-ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του 

Νομικού Προσώπου (ΟΠΚΑΠ)", με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 

32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016».  

αριθμ. 25/2022 μελέτης για την προμήθεια 

τροφίμων ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του 

Νομικού Προσώπου (ΟΠΚΑΠ). 

β) Εγκρίνει τη διενέργεια  της απευθείας ανάθεσης 

με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 

(ΑΔΑ: Ω591Ω63-ΥΕ2) 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

1ο 290 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 

17484/17-06-2022 αιτήματος δέκα εννιά 

εργαζομένων  στο Δήμο με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου περί αποδοχής της αίτησής τους 

ασφαλιστικών μέτρων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Αποδέχεται το με υπ’ αρ. πρωτ. 17484/17-06-2022  

αίτημα των δέκα εννιά  εργαζομένων  του Δήμου με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  

 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

2ο 291 Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ 

Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου 

Αγίου Δημητρίου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του ΟΠΚΑΠ 

(ΑΔΑ: 6ΙΞΑΩ63-ΜΦ8) 

19490/4.7.22 γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς 
και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, 
απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης 
και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

3ο 292 Λήψη απόφασης για έγκριση της  1/2022 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους 

διακήρυξης 

(ΑΔΑ: 9ΛΦΩΩ63-ΜΩ1) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

4ο 293 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. 

αριθ.23/2022 τεχνικής μελέτης της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος  και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους 

διακήρυξης 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
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διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 

καυσίμων για κίνηση μεταφορικών 

μέσων» 

(ΑΔΑ: Ψ3ΔΥΩ63-ΔΛ8) κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

5ο 294 Λήψη απόφασης για μετάθεση του 

χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας 

απορριμματοφόρων και λοιπών 

οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών» από την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΕ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης  κατά  σαράντα (40)ημέρες 

(ΑΔΑ: 9ΥΚΞΩ63-ΕΞΓ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

6ο 295 Λήψη απόφασης για συγκρότηση 

επιτροπής διενέργειας ανοικτού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑ ΙΚΑΤΣΙΜΠΑ» 

και ορισμό χρήστη – χειριστή  για 

καταχώρηση στο ΕΣΗΔΗΣ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί επιτροπή για το διαγωνισμό και ορίζει 

χρήστη – χειριστή 

(ΑΔΑ: ΩΣΖΩΩ63-ΦΦ3) 

 στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους 

7ο 296 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας για την περαίωση 

εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων 

τάφων 2020». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την περαίωση 

εργασιών του έργου 

(ΑΔΑ: 6ΑΛΡΩ63-ΗΧΒ) 

 στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, 

και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της. 

8ο 297 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 

εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 

εταιρεία  Α.Ι. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ για την «Προμήθεια γραφικής ύλης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης 

(ΑΔΑ: ΨΚ5ΞΩ63-ΥΛΩ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 
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ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

9ο 298 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 

εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην 

εταιρεία  MELKAT AE για την 

«Συντήρηση  Η/Μ  εγκαταστάσεων στην 

κατασκήνωση της Ραφήνας». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης 

(ΑΔΑ: 6ΞΘΞΩ63-Τ3Κ) 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και 

των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την 

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016. 

10ο 299 Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ποσού 190,00€ 

σε βάρος του ΚΑ 20.6211.01 

προϋπολογισμού έτους 2022 που αφορά 

δαπάνη  για την εγκατάσταση τριών 

φωτιστικών βραχίονα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση χεπ και ορίζει υπόλογο. 

(ΑΔΑ: 677ΗΩ63-ΗΦΝ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 

 

11ο 300 Λήψη απόφασης για απαλλαγή του κ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΩΕ  από υπόλογο 

της παγίας προκαταβολής έτους 2022.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απόδοση της πάγιας προκαταβολής 

έτους 2022  και απαλλάσσει τον υπόλογο  . 

(ΑΔΑ: 65Θ1Ω63-ΛΛΩ) 

 Διάφορα θέματα (προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις) 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν 

σχετικά.  

          Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από 

συζήτηση :    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 

 

Α) Συντάσσει  την Έκθεση πεπραγμένων για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022 όπως 

αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης 
 

Β) Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων υποβάλλεται ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο, η 

οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση. 

 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα 337/19-07-2022 και 

υπογράφεται ως εξής: 

 

Η Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                         Α. Γαβαλάς 

B. Κουτσοβασίλης 

Ι. Παναγόπουλος 

B. Kουτσανδρέας 

Β. Αλεξίου 

Χ. Πρεκετές 

Α. Γιαννέζος 

Π. Γρίλλιας 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>> 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Δήμαρχο η οποία ενημέρωσε για τα 

πεπραγμένα της Οικονομικής Επιτροπής για το α’ εξάμηνο του 2022. 

 Κατόπιν έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι οποίοι τοποθετήθηκαν 

σχετικά με το θέμα.  

- Ο κ. Γιαννέζος  μεταξύ άλλων ανέφερε ότι καταγγέλλουν την Κυβέρνηση που έχει 

αφαιρέσει αρμοδιότητες από το ΔΣ  και είναι πλέον αρμοδιότητες της Ο.Ε. στην οποία δεν 

εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις και έχει την πλειοψηφία η Διοίκηση. 

- Ο κ. Αρβανιτάκης μεταξύ άλλων ότι θεωρούν απαράδεκτη την τροπολογία Θεοδωρικάκου 

διότι έχει αποδυναμώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και το έχει μετατρέψει σε forum 

ανταλλαγής απόψεων και έχει μεταφέρει το εύρος των αποφάσεων στην ΟΕ και ΕΠΖ και 

ότι βρισκόμαστε εν αναμονή να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικές αυτές τις τροπολογίες ώστε να δούμε μετά πως 

θα λειτουργήσουν αυτά τα όργανα με μια σύνθεση όλων των παρατάξεων και θα υπάρχει 

καλύτερη λογοδοσία και μεγαλύτερη διαφάνεια. 

- Ο κ. Βρεττός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή πέρα από τα πολιτικά 

της χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά υπάρχουν και τα σημεία που είναι οικονομικού 

χαρακτήρα και έχουν να κάνουν με τη χρηστή διοίκηση και διακυβέρνηση, ότι την ευθύνη 

αυτή την έχει μόνο η Διοίκηση η οποία έχοντας μεγάλη πλειοψηφία στην ΟΕ «περνάει» 

όλα τα θέματα όπως θέλει και με οποιονδήποτε τρόπο και ότι στα λίγα μέλη της 

αντιπολίτευσης δεν υπάρχει διαδικασία βοήθειας και έγκαιρης ενημέρωσης. 

   Οι απόψεις τους  κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 

         Αφού ολοκληρώθηκε η  ενημέρωση και η συζήτηση - τοποθετήσεις επί των πεπραγμένων 
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του α’ εξαμήνου του 2022 της Οικονομικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  137/31-08-2022.    
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                      ΜΕΛΗ 

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                  ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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