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Κορυδαλλός    : 29/04/2021 

 
Αριθμ. Πρωτ.  : 7080 

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 05 Μαΐου 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 έγκριση της μελέτης του υποέργου με τίτλο: « μοιβή για την σύνταξη και 

προετοιμασία φακέλου  υποβολής αίτησης  χρηματοδότησης της πρόσκλησης  Τ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ» του 

έργου με τίτλο «Παροχή νέων υπηρεσιών έξυπνων εφαρμογών Smart Cities, για το πολίτη, την 

επιχείρηση και το Δήμο του  ορυδαλλού» που πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στην 

πρόσκληση  Τ08 του προγράμματος  νάπτυξης και  λληλεγγύης για την Τοπική  υτοδιοίκηση 

« ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «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». 

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

προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πρόσκλησης  Τ11 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ»  

προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ συμπερ.  Π , του έργου με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 

αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο  ορυδαλλού», που πρόκειται να υποβληθεί    

στην πρόσκληση  Τ11 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: ’’Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 

προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)’’. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επικαιροποιημένης 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». 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 3 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος ζύγισης και επιβράβευσης», προϋπολογισμού 545.600,00 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». 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργου 4 με τίτλο: «Προμήθεια ενός 

απορριμματοφόρου 16 κυβικών με γερανό και ενός φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη», 

προϋπολογισμού 434.000,00 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 έγκριση ή μη του 3ου Τακτοποιητικού -  νακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου : « νάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων». 

7. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων/Προσφυγών κατά την Εκτέλεση της 

Σύμβασης για το έτος 2021 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

108 παρ.11 ,περ.β & δ, του Ν 4782/2021. 

8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

9. Λήψη απόφασης για επανυποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο με 

επωνυμία «Π ΜΕ ΤΕΧΝΙ Η Ο.Ε.» του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ 

του έργου: «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα Σχολικά  τίρια του 

Δήμου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 484.990,19€. 

 

 

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 

 


