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Αριθμ. Πρωτ.  : 9938 
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 23 Ιουνίου 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 5ης  ναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 Δήμου  ορυδαλλού. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 

Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου  ορυδαλλού. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Γενικές 

επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών  τιρίων (έτους 2020)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

150.000,00€. 

4. Λήψη αποφάσεως για έγκριση ή μη: α) Του 2ου  νακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και β) Της 

τροποποίησης της αρ. 41/2018 Μελέτης, του έργου: « ατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης 

ακαθάρτων στον οικισμό της οδού Ποταμού». 

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης 214.3.4/2021 του Δ.Σ. του Πράσινου 

Ταμείου για τη χρηματοδότηση ύψους 568.948,00 ευρώ του έργου με τίτλο: « Ν ΠΛ ΣΗ 

ΠΕΡΙΒ ΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΔΗΜ ΡΧΙ  ΟΥ ΜΕΓ ΡΟΥ» που υποβλήθηκε στην πρόσκληση με 

αριθμ. 7035/02-12-2019 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 « στική  ναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «ΔΡ ΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ ΛΛΟΝΤΙ ΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την 

υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων. 

 

 

  



6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη αίτηση-πρότασης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. 

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της  ιμιλίας Γιαννοπούλου του Γεωργίου και του υπ’ 

αριθμ. 14/2021 πρώτου εκτελεστού απογράφου του Ειρηνοδικείου Νικαίας. 

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. 61338/03-06-2021 

απόφασης Βεβαίωσης Οφειλής της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισφορών των Τομέων Μηχανικών & 

ΕΔΕ (τ. ΕΤ  ) του Ε   . 

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την «Προμήθεια 

 πορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων  ποκομιδής και Μεταφοράς  πορριμμάτων και  νακυκλώσιμων 

Υλικών» του Δήμου  ορυδαλλού. 

10. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών. 

 

 

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 


