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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 

24 Ιανουαρίου  2023  Τρίτη και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου75  του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 964/13-01-23 αιτήματος μίας εργαζόμενης στο Δήμο με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της αίτησής της 
ασφαλιστικών μέτρων.

2. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου  στο 
Ειρηνοδικείο Αθηνών  κατά τη συζήτηση της αγωγής του πρώην Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου, λόγω κωλύματος της έμμισθης δικηγόρου του.

3. Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της με αρ. 548/28-11-2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην T.τ.Ε και τον ορισμό των 
υπαλλήλων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 1460/18-01-23 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών του ΠΔ 270/81 για την εκμίσθωση του κυλικείου στη συμβολή των 
οδών Λήμνου και Γυφτάκη.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του 53/2022 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 
«Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (ΣAΠ)».

6. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης της Δ.Τ.Υ. 
για την προσαρμογή της φωτεινής σηματοδότησης της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου»

7. Λήψη απόφασης α) για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού  ποσού 210€ 
για την κάλυψη δαπάνης ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου  και β) για ορισμό υπολόγου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού .

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            
      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ        
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