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Αριθμ. Πρωτ.  : 4604/18-03-2021 
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 23 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 συμπλήρωση της αριθμ. 166/11.08.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί 

του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο μας, για το έτος 2021. 

2. Λήψη απόφασης για: α) την διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και β) την έγκριση των 

όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης για την προμήθεια «Οχήματα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων 

Δήμου  ορυδαλλού» της πράξης «Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμου  ορυδαλλού», 

(κωδικός ΟΠΣ 5050210 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ   2010-2020), συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου  .Π. . 

533.200,00€. 

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης 1584/2021 του έργου με τίτλο: «Το 

2021 ως πυλώνας προαγωγής των  νθρωπίνων Δικαιωμάτων» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και για τον ορισμό του 

Δημάρχου  ορυδαλλού ως νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. 

4. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος 

χρήσης μιας (1) θέσης περιπτέρου. 

5. Λήψη απόφασης για καταρχήν έγκριση της μελέτης: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου  ορυδαλλού 

(έτους 2020)». 

 

 

  



6. Λήψη απόφασης για καταρχήν έγκριση της μελέτης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών 

χαρών κοινόχρηστων χώρων». 

7. Λήψη απόφασης για καταρχήν έγκριση της μελέτης: « νάπλαση και διαμόρφωση πρόσβασης για  ΜΕ  

πεζοδρομίων οδών  αραολή Δημητρίου και Μπουμπουλίνας». 

8. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση λογαριασμού ειδικού σκοπού (πάγιας προκαταβολής). 

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσίας για « μοιβή 

για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πρόσκλησης  Τ12 της 

ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ» της Διεύθυνσης Προγραμματισμού  νάπτυξης & Πληροφορικής του Δήμου  ορυδαλλού. 

10. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών. 

 

 

 

 

   

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 


