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Αριθμ. Πρωτ.  : 5402 

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 Τετάρτη 07 Απριλίου 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 περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού οικονομικού έτους 2020. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 23ης/03/2021 «Πρακτικού Ι» ηλεκτρονικής αποσφράγισης - 

αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ (α/α 95069) του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών 

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

3. Λήψη απόφασης  για  τον ορισμό  Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες του υποέργου 1 με 

τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών 

ανακύκλωσης του Δήμου   ορυδαλλού» του έργου με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 

υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου   ορυδαλλού» που πρόκειται 

να υποβληθεί στην Πρόσκληση  Τ04 του προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την Τοπική 

 υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση  

συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου  ορυδαλλού», 

προϋπολογισμού 1.190.400,00 ευρώ συμπερ.  Π , που πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στην 

πρόσκληση  Τ04 του προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την Τοπική  υτοδιοίκηση 

 

 

  



« ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒ ΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή 

Βιοαποβλήτων, Γωνιές  νακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης  πορριμμάτων». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: « μοιβή για την σύνταξη και 

προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πρόσκλησης  Τ04 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ»  

προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ συμπερ.  Π , του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση  

συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου  ορυδαλλού», 

προϋπολογισμού 1.196.600,00 ευρώ συμπερ.  Π , που πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στην 

πρόσκληση  Τ04 του προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την Τοπική  υτοδιοίκηση 

« ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒ ΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή 

Βιοαποβλήτων, Γωνιές  νακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης  πορριμμάτων». 

6. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Παροχή νέων υπηρεσιών έξυπνων εφαρμογών 

Smart Cities, για το πολίτη, την επιχείρηση και το Δήμο του  ορυδαλλού» προϋπολογισμού: 1.785.600,00 

ευρώ συμπ/νου  Π  στην πρόσκληση  Τ08 του προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την 

Τοπική  υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα 

πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», για την αποδοχή των όρων της  Πρόσκλησης και συμμετοχής στο 

Πρόγραμμα και για την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων από τον προϋπολογισμό του Δήμου 

στην περίπτωση καταβολής ιδίων πόρων. 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δεύτερης έκδοσης του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙ ΔΙ  ΣΙΩΝ ΔΙΟΙ ΗΤΙ ΗΣ 

Ι  ΝΟΤΗΤ Σ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΟΡΥΔ ΛΛΟΥ ΓΙ  ΣΥΓΧΡΗΜ ΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ  ΕΡΓ . 

8. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής 

ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου του Δήμου  ορυδαλλού» 

προϋπολογισμού 11.271.073,00 συμπεριλαμβανομένου  Π  24% ευρώ, στην πρόσκληση  Τ06 του 

προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την Τοπική  υτοδιοίκηση « ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον 

άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 

οικισμών» με τίτλο: « στική  ναζωογόνηση». 

 

 

 

 

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 

 


