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ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της (46ης)  Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Καλείσθε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με την             
διά περιφοράς διαδικασία (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς), την 28η του μηνός 
Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της συνεδρίασης τις 10:00 π.μ. για την 
αποστολή απόψεων και ψήφο επί των θεμάτων για την λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του N. 3852/2010. 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι υπάρχει η άμεση ανάγκη της λήψης 
αποφάσεων που αφορούν, σε δικαστική υπόθεση σημαντική για τον Δήμο η οποία απαιτεί 
άμεσο χειρισμό ενώπιον του Αρείου Πάγου, προσλήψεις προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ με 
καταληκτική ημερομηνία, Έγκρισης σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης του 
υποέργου (1) που αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παιανίας με καταληκτική 
ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2022, έγκριση απόδοσης λογαριασμών που αφορούν δαπάνες με 
καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2022.  
 

1. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να χειριστεί την 
υπόθεση Μάλαμα Δήμου του Λάμπρου κι αναφορικά με την συμμόρφωση ή μη του Ο.Τ.Α. 
με την υπ’  αριθ. 3310/2003 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να 
υποβάλλει τις απόψεις του μετά των σχετικών εγγράφων, στοιχείων κ.λπ. εντός ενός μηνός 
από την κοινοποίηση, δηλ. μέχρι την 17/12/2022. 
 

2. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού μέσω  
προγράμματος του ΟΑΕΔ  ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 
11/2017). 

 
3. Έγκριση  του Σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

(1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παιανίας» της 
Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παιανίας»  με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003695. 
 

4. Λήψη απόφασης που αφορά σε διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους που 
εισπράχθηκε σε προηγούμενες χρήσεις ως άγνωστος. 

 
5. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της με αριθμό 275/2022 (Α.Δ.Α 60ΤΜΩΞ9-ΚΞΚ) 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
για δαπάνη παραλαβής πιστοποιητικών μερίδων ιδιοκτησίας, κτηματολογικών φύλλων, 
διαγραμμάτων κ.λπ. από το Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο. 
 

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για δαπάνες έκδοσης (Π.Ε.Ι) των οδηγών και καρτών ταχογράφων των 
οχημάτων του Δήμου έτους 2022. 
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7. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνη προμήθειας e-pass 
διέλευσης οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό. 
 

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και έγκριση απόδοσης για δαπάνη συμμετοχής του Δήμου σε εργασίες του 
συνεδρίου με θέμα «Προς ένα Δικαιωματικό Μοντέλο Αναπηρίας: Η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση στην υπηρεσία του πολίτη με αναπηρία και της οικογένειας του» που θα 
πραγματοποιηθεί την 14η και την 15η Οκτωβρίου 2022 στην Ρόδο. 
 

9. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού  για δαπάνες ΚΤΕΟ οχημάτων του 
Δήμου & έκδοση καρτών καυσαερίων. 

 
10. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την δαπάνη αγοράς δυο (2) καρτών 
καρτοκινητών τηλεφώνων για την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. 

 
11. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνη που αφορά την Συμμετοχή 
του Δήμου στη Διεξαγωγή Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από 21 έως 23 Νοεμβρίου 2022 στο Εκθεσιακό –
Συνεδριακό Πολυχώρο Δήμου Βόλου. 
 

12. Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της απόδοσης  χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής που αφορά δαπάνη αντικατάστασης  αδειών οχημάτων, αλλαγή ΑΦΜ κλπ. 
κατόπιν της με αριθμό 209/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

13. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για την δαπάνη αντικατάστασης  αδειών οχημάτων, αλλαγή ΑΦΜ κλπ. 
κατόπιν της με αριθμό 209/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

14. Λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την δαπάνη αγοράς 
γραμματοσήμων για την αποστολή αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου. 
 

15. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής παιδικής χαράς στην 
Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας  σε τμήμα του Ο.Τ. 150 επί των οδών 
Ανατολής και Ηφαίστου από τον κ. Σίμο Ευάγγελο στην μνήμη της κόρης του κ. Σίμου 
Σοφίας η οποία θα φέρει και το όνομά της.    

 
 
 

                              O Δήμαρχος & 
                                                                               Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
 
                          Ισίδωρος  Στ. Μάδης 
 

 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Α) Προς ενέργεια: 
1. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης), Αντιδήμαρχο - μέλος Ο.Ε. 
2. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνου Ζωγράφω (Ζωή), Αντιδήμαρχος - μέλος Ο.Ε. 
3. Αγγελής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος - μέλος Ο.Ε. 
4. Ζήκος Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος - μέλος Ο.Ε. 
5. Χουλιαράς Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος - μέλος Ο.Ε. 
6. Ανδρέου Δημήτριος (Λυγκιάρης), δημοτικός σύμβουλος - μέλος Ο.Ε. 
 
Β) Προς κοινοποίηση: 
1. Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών 
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Δ/νση  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
5. Πρόεδρο  Δ.Σ. 
6. Γενική Γραμματέα Δήμου 
7. Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου 
 


