
        

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
Κορυδαλλός    : 12/03/2021 

 

Αριθμ. Πρωτ.  : 4368 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  

                       ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής       

   

 

 « Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η » 

 

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για 

λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00, σύμφωνα με το 

άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( Ε  55/   /11.03.2020) « ατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του», με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.: 18318/13.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ( Δ : 

9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1 Ε), με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.: 20930/31.03.2020 ( Δ :6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με την  Υ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/2020 ( Ε  1780/Β/10.05.2020), 

προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 

 

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.) 

 
 

1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης  ναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 

«Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου  ορυδαλλού», οικονομικού έτους 2021. 

2. Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού 2022-2025. 

3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

για το έτος 2021. 

4. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο μας, 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, για το έτος 2021. 

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα  πασχόλησης 10.000 

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα 

και σε επιχειρήσεις των ΟΤ . 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 24.02.2021, 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για 

την κατακύρωση του έργου: «Μονώσεις στα σχολικά κτίρια (έτους 2020)», συνολικής προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 150.000,00€. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 01/09.03.2021 Πρακτικού  ποσφράγισης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών, Οικονομικών Προσφορών καθώς &  νάδειξης 

 

 

  



Προσωρινού Μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την : «Προμήθεια ελαστικών» συνολικής δαπάνης 

συμπεριλαμβανομένου του  .Π. . 24% : 35.000,00€. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 4 με τίτλο: «Υπηρεσία για την σύνταξη και 

προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» του έργου με τίτλο «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο  ορυδαλλού» που πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στην 

πρόσκληση  Τ12 του προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την Τοπική  υτοδιοίκηση 

« ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης 

στους Δήμους». 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων (Σ. .Η.Ο.) στον Δήμο  ορυδαλλού». 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια Οχημάτων» του 

έργου με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο  ορυδαλλού» που πρόκειται να υποβληθεί για 

χρηματοδότηση στην πρόσκληση  Τ12 του προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την Τοπική 

 υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια  ορτιστών» του 

έργου με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο  ορυδαλλού» που πρόκειται να υποβληθεί για 

χρηματοδότηση στην πρόσκληση   Τ12 του προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την Τοπική 

 υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». 

12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας Ηλεκτρονικής  ποσφράγισης προσφορών μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ και με α/α συστήματος #95069# του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών 

 τιρίων (έτους 2020)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150.000,00 Ευρώ. 

 

   

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 


